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Oponentský posudek na práci Víta Mrázka Inscenační možnosti Sofoklova chóru: případ 
Oidipa Krále začnu od konce: diplomová práce splňuje, ba přesahuje naprosto všechna 
kritéria, která jsou kladena na práci tohoto druhu a navrhuji ji k obhajobě s hodnocením 
výborně. Protože jde o práci vskutku kvalitní dovolím si být velmi stručný a jen bodově 
zmíním důvody svého příkře pozitivního hodnocení:
 

-     Mrázkova práce vychází z pečlivého, trpělivého a dlouhodobě prováděného 
výzkumu založeného na precizní heuristické práci, která se nespokojuje pouze 
s poctivě pozitivistickým sběrem pramenů a dat; autor dokáže s  obdivuhodnou 
materiální základnou nakládat s lehkostí, nadhledem a důvtipem (pracuje s různými 
prameny, které se váží k 67 inscenacím Sofoklovy tragédie uvedených na 
profesionálních i amatérských či ochotnických scénách, nadto se zmiňuje i o 
neuskutečněných inscenačních projektech!);

-    Práce má přesně vymezené pole působnosti, metodologicky stojí na velmi pevných 
základech, které patří k seriózní vědecké práci; Mrázek zřetelně formuluje a 
zdůvodňuje volbu svého výzkumu a jeho následné zpracování; čtenář se nemusí 
ani v jednom momentu tázat, oč autor usiluje, odkud informace pochází apod., což 
není dosti časté nejen u studentských prací; 

-    Práce je velmi přehledně členěna jak po formální, tak obsahové stránce – Mrázek 
postupuje od textové (kvalitativní i kvantitativní) analýzy role chóru v Sofoklově 
tragédii, aby naznačil nemalý potenciál tohoto fenoménu pro různá jevištní 
zpracování; jde o velmi poučený a účelně zvolený vstup do tématu, který 
(v aristotelovském duchu) organicky zapadá do tkaniva celé práce – zkrátka nejde o 
jakési samoúčelné zamořování prostoru povšechnými interpretacemi OT;

-    Mrázek je schopen jedné klíčové věci – detailní analýzy jednotlivých inscenací, 
kterou však jako nutný předpoklad nechává v pomyslném předpokoji práce (souvisí 
to nesporně s jeho předchozí bakalářskou prací, v níž se věnoval přehledu 
jevištních interpretací OT na českých jevištích); pozornost věnuje vertikální, 
průřezové analýze, která sleduje různé rozhodující akcenty a principy využívané při 
ztvárňování chóru (počet členů chóru, diferenciace chóru, individualizace chóru, 
permanentní transformace chóru, kostýmování, masky, pohybové ztvárnění, 
akustické výrazivo); tam ovšem Mrázek nekončí – jeho analytický (mnohdy 
poněkud do sebe se cyklící) přístup směřuje k syntetičtějším, obecnějším a cenným 
zjištěním, která se netýkají pouze inscenačních postupů, ale i společensko-
kulturního milieu dané doby (viz např. davové pojetí chóru v prvních dekádách 20. 
století nebo Krškova plenérová, vesnická inscenace);

-    Jestliže úvod práce předkládá jasnou metodologii, závěr se pokouší o souhrnný a 
přesahový náhled, v němž autor důsledně dotahuje svůj argument, který prosakuje 
celou prací, a sice že „cesta k úspěšné realizaci antické tragédie je podmíněna 
osobitou interpretací fenoménu chóru“ (116).

 



Drobné poznámky pod čarou:
 

-   zbytečné opakování údajů o inscenacích v poznámkách pod čarou
-   cyklické opakování již řečeného
-   s. 9 - Max Reinhardt nemohl uvádět svou inscenaci OT v roce 1911 na území 

českého státu
-   s. 86 – „herecká akce je strukturalisticky rozkládána do více složek.“ – co znamená 

„strukturalisticky rozkládána“?
-   Pitínského rozkladné gesto není v práci blíže charakterizováno
-    Pitínského inspirace japonským divadlem nó je sice papírově možná, ale kdo viděl 

jevištní chaos Oidipova nitra v brněnském HaDivadle v přímém přenosu, sotva ho/ji 
hry nó mohli napadat (herci prostě neustále dupali)

-    Jerzy Grotowski se na několika stranách stává Grotovským
-    s. 106 – Věta „V moderním divadle neexistuje na rozdíl od orientálního divadla 

závazný kánon způsobu hraní klasické tragédie, kde byl tento tradiční model 
zachován v takřka nezměněné podobě.“ nedává smysl.

 

Vít Mrázek je pro mě skutečný úkaz i důkaz, že je možné dlouhodobý, na několik etap 
rozdělený zájem o vybrané téma i obor dovést ke zdárnému konci. Jeho výsledná 
práce je pravděpodobně svědectvím nejen o jeho výzkumu, a možná i proto je mi velmi 
sympatická. Hodnocení výborně jsem uvedl už v úvodu.
 

V Praze 4. září 2012 Martin  Pšenička
 

 

 


