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    Autora předkládané práce zaujal v současnosti hojně diskutovaný fenomén Járy Cimrmana, jenž 
se rovněž stále častěji stává tématem bakalářských a magisterských prací ( některé z nich diplomant 
zná, s jinými  se  pohříchu neseznámil). Autorovy ambice patří k obecnějším horizontům tohoto
fenoménu, spojeným zejména s úvahami o specifičnosti české národní povahy. To je ovšem rovina 
myšlenkově značně náročná, vyžadující nejen znalost filozofických a sociologických spisů 
věnovaných této problematice, nýbrž i hluboké vlastní promýšlení otázek s tím spojených. Je to spíš 
téma na disertaci a zdá se, že diplomant zde poněkud přecenil své síly; na jisté nehotovosti, 
intelektuální nevykvašenosti textu se bezesporu výrazně podepsala i skutečnost, že práce vznikala 
pod velkým časovým tlakem, a nebylo tudíž dost prostoru pro cizelování samotné koncepce. A 
právě v malé míře její konzistentnosti vidím hlavní nedostatek práce.
      Ta se v podstatě rozpadá do tří částí. Jako nejproblematičtější se mi jeví část první s 
esejistickým titulem Co Cimrman nenapsal, jež se týká různých okolností sledovaného fenoménu: 
naznačuje jeho genezi, proměny, důvody obliby, ale žádné z nich se nevěnuje hlouběji. V této části 
je také nejvíce patrný autorův sklon k publicisticky těkavému způsobu podání, jenž jej vede k 
obsahové povrchnosti.
     Za nejzdařilejší považuji druhou část práce, věnovanou hře Blaník. Bylo logické, že vzhledem k 
autorově intenci zabývat se fenoménem Cimrman v kontextu diskusí o české povaze, bude v centru 
jeho pozornosti stát právě tato hra. Intepretace je zaměřena zejména na kontroverzní návaznost 
na mýtus o blanických rytířích; Krejčí tu vychází zejména ze studie V. Macury, kterou doplňuje o 
vlastní postřehy. Zajímá jej rovněž otázka míry politické jinotajnosti hry, vznikající na sklonku 
normalizace. Tato část práce je rozhodně vnitřně nejkonzistentnější a interpretačně nejdotaženější.
     Ambici stát se obsahovým jádrem práce má část třetí, věnovaná zejména poslední hře autorské 
dvojice Svěrák – Smoljak Český sen. Pasáž věnovaná samtné hře je standardní analýzou, 
zaměřenou zejména na typologii a funkci postav. Do obecnější roviny ji měly povýšit kontextové 
kapitolky věnované českému snění a vycházející opět z Vladimíra Macury. Nicméně souvislost 
mezi nimi a vlastní analýzou Českého nebe je opět spíše volně naznačena, chbí jí interpretační 
dotažení.
     Navzdory všem výhradám doporučuji diplomovou práci Jana Krejčího k obhajobě a navrhuji 
klasifikovat jako velmi dobrou.
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