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Diplomová práce kolegyně Mládkové je věnována především problematice 

divadelních a hudebních adaptací Olbrachtova Nikoly Šuhaje loupežníka, tedy prózy, 

která přinejmenším od sedmdesátých let minulého století inspirovala řadu českých 

divadelníků a hudebníků k vytvoření řady umělecky svébytných parafrází výchozího 

textu. 

 Výchozím bodem svého uvažování přitom Mládková neučinila „hotové“ 

Olbrachtovo dílo, ale v úvodních kapitolách práce se pokusila rovněž o shrnutí 

dostupných faktů o jeho genezi a fungování v dobovém literárním životě, jakož i o 

charakteristiku jeho poetiky a jazyka. Jako školitel musím konstatovat, že se při své 

práci důkladně seznámila s literaturou předmětu, což jí – paradoxně – úkol mnohdy 

spíše ztížilo, než ulehčilo. Olbrachtovská literatura je totiž dodnes představována 

především texty, ve kterých se reálné faktografické poznatky prostupují s jejich 

vyhraněně ideologickou a propagandistickou interpretací. Autory publikací, 

věnujících se za normalizace problematice vzniku Nikoly Šuhaje a shromažďujících 

na základě osobní návštěvy někdejší Podkarpatské Rusi příslušné reálie, totiž byli 

především komunističtí historici a funkcionáři, jejichž cílem bylo ilustrovat představu 

Olbrachta jako vzorového komunistického spisovatele. Je přitom faktem, že studenti 

mladší generace, která je bez osobní zkušenosti, již často ztrácejí schopnost odlišit 

normalizační newspeak od věcné roviny promluvy. Na tuto potíž narazila i Nela 

Mládková a mohu s potěšením konstatovat, že ve výsledku se jí podařilo napsat text, 

který o tématu shrnuje vše podstatné, aniž by příliš podléhal sugesci pramenů. 

 Vlastní těžiště a přínos diplomové práce Nely Mládkové spočívá ale 

v kapitolách věnovaných nejvýznačnějším adaptacím Olbrachtovy prózy, jejím 

divadelním, hudebním, filmovým i rozhlasovým transmutacím. Diplomantka 

provedla rešerši všech pokusů o její dramatizaci tak, jak postupně vznikaly od 

sedmdesátých let minulého století, a na jejím základě si vybrala díla z dílny dvou 

klíčových adaptátorů: Petra Ulricha a Milana Uhdeho.  

Tento výběr je velmi rozumný, neboť v obou případech nešlo o jednorázové 

setkání s předlohou, nýbrž o vícenásobný návrat – pokaždé sice v poněkud jiné 



formě, nicméně vždy s aspirací předlohu pouze neilustrovat, ale učinit ji 

východiskem k vlastní výpovědi. Výsledná díla obou autorů se navíc stala legendou 

svého druhu, a jakkoliv vyrůstala z dobového kontextu, zůstala trvalou součástí české 

kultury, provokující až dodnes k navazování a rozvíjení. Nepochybně i proto, že pro 

oba adaptátory se „klíčem k předloze“ stal žánr folkové písně. 

Osobní zájem o folkovou hudbu byl ostatně také na počátku snažení Nely 

Mládkové a podílel se na zdaru její práce. Jako školitel musím ocenit samostatnost 

diplomantky, ale i nemalé úsilí, které vynaložila na to, aby svému textu dala 

adekvátní tvar – s radostí jsem při četně jednotlivých verzí pozoroval, jak se autorka 

sama od sebe učí a formulačně zdokonaluje. Předložený text by místy patně ještě 

potřeboval další redakci, nicméně splňuje všechny požadavky na diplomovou práci. 

Jeho klady vidím v autorčině snaze o adekvátní interpretaci jednotlivých úprav, 

písňových textů, jakož i inscenací a dalších forem prezentace dané adaptace 

předlohy; především však oceňují autorčin faktografický maximalismus, se kterým 

shromáždila a přehledně uspořádala snad všechny dostupné informace k tématu.   

Vzhledem k výše řečenému doporučuji práci k obhajobě a to se známkou co 

nejlepší. 
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Martina Balcarová si pro svou diplomovou práci zvolila velmi zajímavé téma: 

využití motivu dvojníka („druhého já“), v české próze dvacátého století.  Svou práci 

proto otevřela rozsáhlými kapitolami věnovanými problematice psychologické prózy 

jako žánru, v němž se motiv dvojníka nejčastěji objevuje, ale také – v návaznosti na 

teorie Daniely Hodrové – problematice literární postavy. Součástí úvodních kapitol 

práce je však také zajímavý přehled literárních děl s motivem dvojníka ve světové a 

české literatuře. 

Vlastní těžiště diplomové práce Martiny Balcarové spočívá v analýze motivu 

dvojníka u trojice významných českých prozaiků – Ivana Olbrachta, Egona 

Hostovského a Ladislava Fukse, respektive v jejich dílech Podivné přátelství herce 

Jesenia, Všeobecné spiknutí a Pan Theodor Mundstock  

Volbu tématu a konkrétně těchto tří děl považuji za velmi dobrou, a to nejen 

proto, že odpovídá diplomantčině přístupu k literatuře. Každá z těchto tří 

pozoruhodných prózy totiž představuje dílo ve své době víceméně klíčové, každá 

přitom s motivem dvojníka pracuje poněkud jinak. U Olbrachta jde o motiv dvojníka-

blížence, přesněji o dvě osoby, které si jsou nějakým způsobem blízké a mezi nimiž 

vzniká úzký osobní vztah. Naproti tomu u Hostovského motiv dvojníka nabývá 

podoby hrdinova alter ego, ale také – po té, co je přenesen z reálné postavy do obrazu 

nemocné lidské psychiky – hrdinova raněného svědomí. U Fukse je pak dvojník již 

od počátku „bludem“: produktem duševního onemocnění vzniklého pod tlakem 

nepřátelské reality. A jako takový také tento motiv z prózy ustupuje v okamžiku, kdy 

hrdina prostřednictvím psychofyzického tréninku nachází sám sebe. 

Martina Balcarová na tématu pracovala velmi samostatně, aniž by potřebovala 

velké korekce svého snažení. Jestliže někteří diplomanti píší asociativním, obrazným 

způsobem, ona se projevovala spíše jako systematik usilující o co nejpregnantnější 

popis a výraz, což se do jisté míry promítlo i do jisté „suchosti“ jejího textu.  

Projevuje se to rovněž ve víceméně pravidelně se opakujících titulcích jednotlivých 

kapitol, které poněkud zastírají, že autorka ke každému ze zkoumaných autorů 



funkčně přistupovala z  jiného zorného úhlu, odpovídajícího charakteru zvoleného 

díla.  

K jejímu autorskému typu, který své úvahy potřebuje opřít o – velmi dobrou – 

znalost odborné literatury, přitom patří, že se jí výklad nejlépe daří tam, kde je tato 

literatura početná. Snadněji se proto Balcarová vyrovnávala s Ladislavem Fuksem, 

zatímco Podivuhodné přátelství herce Jesenia (všeobecně uznávaná próza, které však 

dosud byla paradoxně věnována jen malá odborná pozornost) pro ni bylo 

nesnadnějším oříškem. 

Výsledná práce má interpretační charakter a je soustředěna především 

k jednotlivým dílům. Pokud by autorka měla zájem v práci na tématu pokračovat, pak 

by se musela posunout více směrem k obecnější teoretické a poetologické 

problematice motivu dvojníka v české literatuře dvacátého století, jakož i typu 

literatury, která s tímto motivem pracuje. 

 Rád ale konstatuji, že autorčina trojice sond ve výsledku plně odpovídá 

nárokům kladeným na diplomovou práci. Doporučuji proto text Martiny Balcarové 

k obhajobě, a to s výsledkem minimálně velmi dobrým. 
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 Hned v úvodu musím konstatovat, že výkon, který předvedl Radek Peterka ve 

své diplomové práci, považuji za mimořádný. Zajímavá byla už samotná volba 

tématu, tedy tvorby prozaika Václava Řezáče. Původní úmysl konfrontovat 

psychologická a budovatelská díla se přitom Peterkovi rozrostl v malou monografii 

komplexně postihující Řezáčovo literární snažení od samého počátku až do 

padesátých let.  

A jakkoli právě pokusy o monografické diplomové práce zpravidla dopadají 

spíše špatně, neboť svádějí k mechanickým přehledům, Peterka si tuto volbu svým 

textem obhájil a napsal práci, která je de facto prvním (a po roce 1989 jediným) 

souhrnným pohledem na dílo spisovatele, který se do české poválečné literatury 

zapsal dvojím – do značné míry protikladným – způsobem. Podařilo se mu přitom 

postihnout odlišnost, ale také kontinuitu jednotlivých fází Řezáčova vývoje. 

 Peterkův výklad tématu má literárněhistorický charakter, čemuž odpovídá 

rovněž jeho chronologické členění a také to, že základem jeho přístupu k materiálu je 

„poučená“ četba a interpretace jednotlivých děl. Peterka nepotlačuje osobní vnímání 

přečtených románů, zároveň je ale koriguje dobovým literárně historickým 

kontextem, do něhož jednotlivé fáze prozaikovy tvorby přesvědčivě začleňuje. Což je 

mimo jiné i dokladem jeho velmi dobré znalosti literatury předmětu. 

 Při práci na vlastním textu Peterka postupoval velmi samostatně a školiteli 

dával příležitost jen k drobným korektivům. Prokazoval přitom schopnost odlišit 

podstatné od nepodstatného i své nemalé formulační schopnosti. Formulační lehkost, 

s níž kombinoval a interpretoval přečtenou primární a sekundární literaturu, mu 

přitom umožňovala překlenout a zastřít i ta místa, kde si nebyl tak jistý a kde se 

nemohl opřít o osobní znalost problematiky.  

Pokud by tedy Radek Peterka měl zájem na tomto tématu pracovat i do 

budoucna, a to by asi měl mít, bylo by nutné verifikovat zde napsané detailnějším 

průzkumem materiálu a kontextů. Což by nepochybně narušilo samozřejmost 

oznamovacího modu, v němž je práce napsaná, a modifikovalo autorovu výpověď 

směrem k problémovějšímu pohledu, aktivizujícímu potřebu obecnějšího 

poetologického a teoretického zázemí.  



 Nicméně, jak jsem již napsal, považuji Peterkovu diplomovou práci za 

výbornou a doporučují ji proto k obhajobě s výsledkem co nejlepším. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 7. 12. 2010                          podpis vedoucího dipl. práce  

 

  

 

 


