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Diplomová Práce Jitky Mudrové zaujme nejen zvoleným tématem (charakteristika dramatické 
výstavby operního libreta, vycházejícího z činoherního dramatického textu), ale hlavně způsobem, 
jímž autorka analyzuje konkrétní Janáčkovo liberto, Věc Makropulos, a jeho pretext – Čapkovo 
stejnojmenné drama. Diplomantka zde totiž vychází z postulátu o estetické svébytnosti literární 
podoby dramatického textu, která se projevuje již při jeho čtení, tedy z předpokladu, který 
významově zatěžuje jen jeden plán „divadelního jazyka“ a je u textů činoherního dramatu obvykle 
teoreticky rozvíjen spíše v souvislosti se staršími klasickými dramatickými texty před tzv. velkou 
divadelní reformou či pro využití ve školní (nedivadelní) praxi.  Autorka si je omezení  plně 
vědoma, a nástrahy, které takové pojetí může přinášet, shrnuje s využitím relevantní teatrologické i 
literárněvědné literatury (Lukeš, Janáček aj.). Tím, že s oporou ve zvolených autoritách  přistupuje 
na literárnost či literární rozměr dramatického textu, vytváří pro další směřování práce důležitou 
spojnici pro výstavbu vlastního odborného textu své práce - nachází společného jmenovatele, který 
umožňuje zkoumat obdobné jevy u dvou odlišných dramatických forem, činohení a hudební. Také 
proto  je zde vedle hlavního východiska, zkoumání vývoje dramatického děje prostřednictvím 
klasické Freytagovy stupnice, zvoleno další výrazné analytické hledisko: výstavbová charakteristika 
postav obou typů dramatu. Vzhledem k tomu, že k dramatu jako celku se obvykle přistupuje přes 
výstavbu dramatické situace, jde opět o postup nepříliš  frekventovaný. Jak se však ukazuje, pro 
rozbor operního libreta je nosný už proto,  že hudební složka často značně omezuje minucióznější 
psychologické zvraty v odstínění postav a ke klíčové dramatické situaci směřuje spíše přímo a 
předvídatelně. 
      Diplomantka se proto uchyluje k velmi podrobné, až technicky pojaté typové analýze 
jednotlivých jednajících osob Čapkova dramatu a Janáčkova operního libreta. Registruje počet 
jejich „promluv“ v celku textu, konstruuje vývoj postavy a její úlohu ve vývoji děje včetně jakéhosi 
„sociogramu“, osvětlujícího vztahy s ostatními postavami, snaží se její charakter uchopit několika 
klíčovými slovy (nejpříznačnější z nich pak rovněž označuje charakterový typ postavy 
v přehledových tabulkách přílohy).  V následující detailní komparaci obou textů jsou pak 
zvýrazněny odchylky obou textů z hlediska jejich makrostruktury (dějství)  i mikrostruktury a 
interpretují se z povahy obou dramatických forem; vše je rovněž podkloženo hlediskem historicko 
vývojovým, které pomáhá analyzované jevy zasadit do příčinných časových souvislostí.
       Vzhledem k tomu, že těžištěm diplomové práce je Janáčkova opera, jedná se o přístup 
přehledný, jasně argumentovaný a ve svém celku zdařilý, který napomáhá interpretaci Janáčkova 
díla  jako výsostně dramatického útvaru.  Přesto bych však však přivítala (alespoň u některých 
analyzovaných míst) výraznější příklon k hudební složce díla, který by explicitněji ozřejmil 



Janáčkovy odchylky od  textu Čapkovy divadelní hry a ještě více zvýraznil tvůrčí uchopení  jejího 
nadčasového tématu.
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