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Diplomní práci Jana Krejčího charakterizuje publicistická pohotovost a neskrývané zaujetí pro zvolené téma 

i jeho aktualizaci. Jádro práce (s dosti vágním titulem) tvoří pojednání o dvou hrách, parodujících český 

mýtus, Blaník a České nebe, což považuji za nosný záměr. Klíčové podněty nachází vhodně zejména 

v Macurových sémiotických analýzách českých mytologických konstruktů. Kvalitativní úroveň realizace  

uvedeného záměru  však problematizují víceré slabiny: 

 

(1) Výklad působí místy roztěkaně, mnohomluvně, disproporčně, podléhá povrchním asociacím na úkor  

logicky koherentní linie.  Nefunkční a disproporční je zde např. podrobná geneze mýtu o blanických rytířích 

včetně historie osídlení Blaníku. Ukázkou nefunkční asociativní odbočky (příkladem za mnohé) je formulace 

Přišedší jsou charakterizováni nějakým zvoláním…je to jakási mantra podobně jako v již zmíněném 

Hrabalově Obsluhoval jsem anglického krále… (67).  Příkladem problematické a matoucí asociace je tvrzení  

z hrdého vlastence (Chvojky v hře Blaník) se stává krysa, což koresponduje se švejkovstvím (38).  

 

(2) Omílání a rozmělňování jedné myšlenky, kterou lze formulovat jednoduše a pregnantně: např.: nejde o 

satiru, ale o humor. Rétorická vata, žoviální výzvy k čtenáři, k sobě, bezcenné bonmoty apod., např.: Lze 

vidět/ Není možné opomenout/ Všimněme si/ Ale teď zase zpět k ústřední myšlence/ Všichni již víme, že 

Cimrman je již jen mystifikační hra./  Kdybychom chtěli přehánět, znamenalo by to, že nyní je Cimrmana již 

jen  půl, protože L. Smoljak zemřel…  

 

(3) Směšování kódů: Pisatel ve výkladu pod vlivem esejismu nejednou přejímá jazyk cimrmanologické 

fikce, čím dochází k nereflektovanému míšení  jazyka interpretace s jazykem interpretované fikce  a  

racionální jádro sdělení je pak nejasné: Kdybychom se oprostili od váhy událostí, za jakých kniha vznikala, 

řekli bychom, že Jára Cimrman nejen přežil první světovou válku, ale dožil se i druhé… Snad bychom pak 

mohli tvrdit, že se nechal inspirovat Václavem Kašparem a že napsal hru České nebe. 

  

(4) Citátománie: Odbornost obligátně demonstrovaná citacemi autorit zde překračuje únosnou míru, na úkor 

souvislejšího vlastního výkladu čteme spíše koláž citátů. Např. V. Macura je citován minimálně 25x, P. Rut 

15x apod.  

 

(5) Pokus o interpretaci mystifikací  spojených s epitetem „český“ je dobrý nápad, neorganicky však je 

probírán i Kainarův Český sen, který nemá s mystifikací nic společného.   

 

(6)  Bibliografie měla být řádně rozdělena na prameny a sekundární literaturu. V ní citelně postrádám 

bakalářskou práci Z. Jiskrové Čemu a proč se smějeme s Járou Cimrmanem (2010), podávající strukturovaný 

výklad poetiky her DJC a rovněž důkladný výklad Českého nebe.  Chybět by nemělo ani České snění P. 

Kosatíka. Z drobných překlepů: kladné kolokace /=? 51/  
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