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Diplomová práce Jana Mocka se rodila svízelně, na několikrát  a je v mnoha ohledech 
problematická.  Pokusím  se  její  problematičnost  naznačit  ve dvou  bodech  z pozice 
školitele:
 

1/ DP byla psána ledabylou rukou, čímž mám na mysli jakousi predispozici k psaní práce 
tohoto typu, nikoli výsledný produkt; Jan Mocek je svým založením, jak jsem v průběhu 
vypracování  DP pro  sebe  vyhodnotil,  spíše  člověk  esejistický,  kterého  příliš  nezajímá 
titěrná heuristická práce v archivech, pečlivá práce s prameny a literaturou; Mocka spíše 
zajímá  to,  co  je  (zdánlivě)  nad  touto  titěrnou  prací,  tzn.  uvažování,  mnohdy  velmi 
inspirativní, mnohdy velmi neukotvené, o pozoruhodných divadelních projevech, které ho 
stimulují a o které se sám pokouší ve své praktické divadelní činnosti; proto může jeho 
práce působit tu do sebe zahleděným, solipcistickým dojmem, onde dojmem povrchního 
surfování (nepřidá ani ironicky, i když upřímně míněné poděkování googlu...); jde o dojem 
oprávněný, protože Jan Mocek skutečně trochu surfuje a skutečně ho zajímá spíše jeho 
vlastní  uvažování,  než předmět tohoto uvažování,  kterému vše podřizuje (je  mu úplně 
jedno, že články a knihy mají např. své původní znění a různé překlady, zajímá ho pouze 
to, že jsou mu k dispozici jako prostředek k uvažování – je to jakási totální metoda, která si 
přisvojuje, co se jí zlíbí); nejde ani o omluvu, ani o výtku, spíše o vyjasnění toho, co jako 
školitel můžu od Jana Mocka očekávat, kde mohu působit a kde je to naprosto zbytečné a 
kontraproduktivní i s rizikem, že práce bude vykazovat mnohé nedostatky, které vykazuje; 
 

2/  Mockova  práce  je  problematická,  protože  se  zabývá  problematickým  tématem 
problematicky, tzn. snaží se k naprosto tvarově, žánrově a mnoha jinými způsoby unikající 
produkci německého umělce Heinera Goebellse najít adekvátní způsob pojmenování; díky 
bohu a asi i  dvěma předchozím posudkům rezignoval Mocek na velikášské gesto, jímž 
hodlal Goebellse zařadit pod široký a efemérní koncept intermediality a vydal se po stezce 
subtilnější analýzy konkrétního Goebbelsova díla –  Eraritraritjaka. Jsem přesvědčen, že 
jde  o  šťastně  zvolenou  metodu.  Analýzu  představení  předsadil  krátkým  úvodem  o 
komponovaném divadle a Gobbelsových východiscích.  Většinu práce pak zaměřuje na 
analýzu představení. Analýza představení je žánr v teatrologii z nejtěžších, ale nechci zde 
hovořit o základních parametrech divadla, které se ze své sublimativní podstaty analýze 
vzpírá.  Mocek  se  navíc  zabývá  produkcí,  jejímž  nejen  charakteristickým  rysem,  ale  i 
tématem je  absence,  nekoherence,  autoreferenčnost,  transformace  vnímání,  ontologie 
uměleckého díla, tedy určitý velmi promyšlený teoretický koncept, jenž je od svého tvaru 
zcela neoddělitelný. Jak píše můj oblíbený Herbert Blau – divadlo je je teorie – a umělecké 
projevy goebellsovského ražení to potvrzují nadmíru. Nejde je zkrátka analyzovat jakýmsi 
lineárním, objektivizujícím popisem, lze je analyzovat víceméně a pouze z teoretického 
hlediska,  tedy  z jejich  podstaty,  skrze  ně.  Mockova  práce  –  jakkoli  riskantní  a 
neprověřenou metodu volí – tak dle mého soudu činí – vyrovnává se s tímto uměleckým 
projevem, jak si sám projev žádá, z jeho nitra. 
 

Diplomová  práce  Jana  Mocka  je  zkrátka  problematická,  protože  nemůže  být  jiná.  Je 
ledabylá  i  přesná  zároveň.  V mnoha  ohledech  mě  provokuje  a  inspiruje  k dalšímu 



uvažování,  a  toho si  na  ní  cením především.  Práci  Jana Mocka,  přestože se  dokáže 
zproněvěřit  základním pravidlům práce  s prameny a  literaturou,  doporučuji  k obhajobě 
s hodnocením velmi dobře.  
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