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Posudek na diplomovou práci 
Pavly Maxové 
"Opakování jako výrazový prostředek v dramatech Jona Fosseho" 

Pavla Maxová si za cíl své diplomové práce stanovila analýzu funkce strukturního prvku 
opakování v tvorbě norského dramatika Jona Fosseho (nar. 1959), konkrétně v jeho divadelní 
hře Ein sommars dag. Téma zpracovala velice obšírně, nastudovala k němu obdivuhodné 
množství sekundárních pramenů, je plně obeznámena i s tou nejnovější literaturou o Fosseho 
tvorbě, důkladně se seznámila i s literaturou primární a vytyčený problém zpracovala nadmíru 
uspokojivě. Hned zpočátku lze tedy konstatovat, že zadání práce naplnila diplomandka takřka 
bezvadně. Mnohdy zcela novým způsobem analyzovala možné významy opakování ve 
F osseho hře od úrovně hláskové, přes rovinu motivickou a tematickou, až po plány 
intertextový a metatextový, přičemž jako výjimečně přínosný byl ráda vyzdvihla rozbor na 
rovině graficko-zvukové (včetně vztažení Fosseho dramat kjeho lyrické tvorbě) a dále plán 
metatextový (kap. "Vypravěč ajeho limity - paralela k tvůrci"). Diplomandce se tak 
prostřednictvím analýzy jediného strukturního prvku - opakování -zdařilo výjimečně 
vyčerpávavícím způsobem najít interpretační klíč k Fosseho (nejen) dramatické tvorbě. 

V první, teoretické části práce diplomandka vymezuje termíny, s nimiž následně 
pracuje v praktické části, tj. ve vlastní analýze zvoleného dramatu. Se sekundárními prameny 
pracuje většinou fundovaně, jednotlivé teorie samostatně doplňuje a zpřesňuje, s teoretiky 
vstupuje do poučeného dialogu, případně jejich teze odmítá a uvádí, co ji k tomuto odmítnutí 
vedlo. Po této úvodní chvále se nyní ve svém posudku zaměřím na výčet nedostatků. 

V teoretické části podle mého soudu schází studie Petera Brookse Reading for the 
Plot. Design and lntention in Narrative (1984) nebo jeho stať "Repetition, Repression, and 
Retum: Great Expectations and the Study ofPlot" (1980), které by diplomandčin rozbor 
problému podle mého soudu jednoznačně obohatily, mimo jiné i proto, že Maxová vychází 
z týchž pojmů Freudovy hlubinné psychoanalýzy jako Brooks. O Brooksovy hypotézy mohla 
být obohacena především Maxové pasáž o ústřední metafoře literárního textu jako takového -
linii. 

Zvolená struktura práce, konkrétně rozdělení textu do oddílu teoretického a 
praktického, bohužel působí poněkud mechanicky a neústrojně, zejména však nepřehledně. 
Teorie, s nimiž diplomandka pracuje, jsou ze čtenářova hlediska příliš vzdálené vlastnímu 
rozboru primárního textu. Organické prolnutí obou částí by rozhodně práci prospělo. V tomto 
ohledu mi dále není jasné, jakou roli hraje pro další rozbor kapitola 4.3 z teoretické části, 
nazvaná "Kompozice a časoprostor (rovina kompoziční)", jejíž dílčí závěry nejsou v praktické 
části zohledněny vůbec, ba co víc, nejsou ani přímo vztaženy k tématu práce, tedy k 
opakování. Čtenář tak může pouze hádat, co touto kapitolou v rámci své práce diplomandka 
zamýšlela. Zmiňovaná kapitola obsahuje rovněž zavádějící informaci, že dichotomii termínů 
čas vyprávění/čas vyprávěný zavedl do literární vědy Paul Ricoeur. To za prvé není pravda 
(mnohem spíše by zde měla zaznít jména jako W. Keyser, F. K. Stanzel nebo G. Genette) a za 
druhé samotná formulace, v níž Ricoeurovo jméno zazní, je přespříliš kategorická a 
zjednodušující: "Čas v literatuře existuje dvojí, vnitřní a vnější, v terminologii Paula Ricoeura 
čas vyprávěný a čas vyprávění." (s. 41) Tato pasáž je mimochodem příkladem toho, 
že teoretickou část kazí místy ledabylý rozklad poznatků badatelů, jejichž závěry 
diplomandka zná pouze z prací jiných teoretiků - jejich vykladačů. 

Nesmírně podnětný je odkaz k Aristotelově pojetí katarze v souvislosti s reakcí diváků 
Fosseho her, ovšem samotný termín katarze diplomandka nikterak nedefinuje, ani jej 
neproblematizuje, což vztažení tohoto pojmu k analyzované primární literatuře ubírá na 
fundovanosti. V práci se dočteme povšechné tvrzení, že ,,(0) Fosseho dramatech lze říci, že 
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fungují podobně, také působí pomocí silných emocí. Jen očistné katarze se v jeho hrách 
obvykle nedočkáme." (s. 29) Jak ale přesně definuje diplomandka termín katarze? A proč jej 
nelze aplikovat na Fosseho dramata, a pokud ano, pak pouze na "nepřípadný smích 
z hlediště"? Uvedené diplomandčiny formulace by svou esejistickou povahou spíše náležely 
do žánru literární recenze. 

Příliš jasný není v diplomandčině podání ani rozbor tezí a východisek Pétera Szondiho 
(viz. str. 30-31). Parafráze Szondiho studie je příliš úsečná, a její využití pro rozebíranou látku 
tak nevyznívá dostatečně přesvědčivě. 

Sporný je rovněž rozbor Fosseho eseje "Skrivarens nrerver", v němž se autor dotýká 
svého postoje k realismu a modernismu a k problematice mimese jako takové. Za citátem na 
straně 18 je sice vyjmenována celá řada filosofů a literárních teoretiků (de Man, Deleuze, 
Derrida, Heidegger, Adorno, Nietzsche, Blanchot), jejich teze však nejsou k ukázce vztaženy 
důkladně, ba co více, většinou nejsou ani rozebrány. Hlavní problém rozboru zmíněného 
citátu ovšem spatřuji v diplomandčině interpretaci slovesa "stemme", které podle ní znamená 
"souhlasit se skutečností", "odpovídat jí". Kontext nicméně spíše hovoří pro jiný výklad, a to 
souhlasit s autorovým nitrem, niterným naladěním. Tento výklad lze podepřít Fosseho 
metaforou pro psaní, vyj ádřenou pomocí slovesa "skrifta" (česky "zpovídat se") z jiného 
autorova eseje, který diplomandka cituje vzápětí. 

Kritiku si rovněž zaslouží chybějící dílčí závěry u některých kapitol. Například rozbor 
vztahu mezi vypravěčem a historickým autorem Giž zmiňovaná kap. "Vypravěč ajeho limity 
- paralela k tvůrci") je sice zakončen závěrem, který lze označit jako výborný a nadmíru 
podnětný, čtenář se ale může jen dohadovat, jak tento plauzibilní závěr souvisí s tématem 
práce, s opakováním. 

Podle mého názoru je škoda, že citáty z norské primární a sekundární literatury nebyly 
přeloženy do češtiny. Diplomová práce tak mohla lépe sloužit i širšímu českému publiku, 
jemuž Fosse díky několika inscenacím na českých scénách není neznámý. Tím komičtěji 
působí diplomandčin překlad citátů ze slovenštiny, v němž se navíc dopouští chyby 
(slovenský "vývin" znamená česky "vývoj", nikoli "vývin", viz str. 30). Nepřesný je místy 
rovněž překlad z norštiny - norské "illuderast" rozhodně neodpovídá českému "vzbuzovat 
iluze". 

Diplomandka formuluje jasně, většinou se vyjadřuje náležitým odborným stylem a 
zakolísá jen zřídka (hovorovovst: "nejde pracovat", s. 33, "nejde říci", s. 17; špatná 
předložka: "na tomto plánu", s. 70; anglicismus "referovat k", s. 48). Má-li někdo dvě 
příjmení, jako je tomu v případě Halde Oftedala Andersena, nelze k němu odkazovat jen jako 
k Andersenovi (str. 74). 

Na závěr si diplomandce dovoluji položi následující otázku: 

Jakou teorii se zaštiťujete pro položení strukturního rovnítka mezi literární aluzi a 
opakování. Dokážete uvést nějaké teoretické východisko pro tento postup? 

A na úplný závěr: Předložená diplomová práce je na takové úrovni, že by nebylo od 
věci, kdyby se diplomandka pokusila o vydání ústředních závěrů, k nimž dospěla, ve formě 
článku v nějakém českém teatrologickém periodiku. 

Diplomovou práci Pavly Maxové bez zaváhání doporučuji k obhajobě. 

V Praze, 1.9.2010 

Mgr. Helena Březinová, Ph.D. 
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