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Posudek vedoucí práce: 

Diplomová práce Jany Marešové je výsledkem autorčina několikaletého badatelského zájmu o 

originální a výrazně interdisciplinární téma, které v našem prostředí dosud není příliš často 

odborně reflektováno. Jejím ústředním orientačním bodem je osobnost a dílo Tomsona 

Highwaye, kanadského dramatika, romanopisce a hudebníka, spoluzakladatele pozoruhodné 

tradice indiánského divadla a svébytné literární a hudební poetiky. Přestože Highway je 

v Kanadě dnes již prakticky kanonizovaným autorem, jehož dílo bylo přeloženo do mnoha 

jazyků a získalo řadu významných ocenění, u nás zůstává převážně neznámý, a to zřejmě nikoli 

kvůli svému indiánskému původu. Práce Jany Marešové je tak cenným raným příspěvkem ke 

studiu významné stránky současné kanadské literatury a kultury.  

Zájem Jany Marešové o Highwayovu tvorbu je dvojího druhu: autorka se jednak zabývá 

literárními aspekty jeho tvorby, které zkoumá prizmatem konceptu „hybridity“ definované 

především Homi Bhabhou, a jednak podrobně analyzuje vliv západních hudebních forem na 

strukturu jeho dramatických i prozaických děl. Diplomantka tak správně formuluje skutečnost, 

že Highway je nejen plnokrevným (byť ne jednomyslně přijímaným) mluvčím kanadské 

indiánské etnicity a kultury, ale zároveň autorem s hlubokým vzděláním právě v oblastech 

západní literatury a hudby. Sám Highway oba tyto vlivy vnímá (na rozdíl od mnoha svých 

současníků) nikoli jako protichůdné a ideologicky vypointované, nýbrž jako vzájemně 

komplementární a obohacující. Diplomantka proto při interdisciplinární analýze Highwayova 

díla pracuje s pojmem a teorií multikulturalismu, který ruší tradiční hierarchie kulturních (a 

následně i estetických hodnot) a nahlíží tyto kategorie v horizontální a důsledně rovnoprávné 

perspektivě.  

Koncept hybridity je akcentován ve všech částech práce: v kapitole věnované otázce identity se 

diplomantka primárně soustředí na téma kulturní mnohovrstevnosti, zakládající identitu 



Highwayových postav; ve čtvrté kapitole z logické nezbytnosti představuje mytologickou 

postavu indiánského Šprýmaře („Trickster“) a srovnává ji s postavou Ježíše, a to v zájmu 

interpretace mytologické symboliky v Highwayových hrách. Pátá kapitola je potom věnována 

analýze dramatických technik, s nimiž Highway pracuje, a to opět v (multi)kulturních 

souvislostech.  

Za nejzdařilejší považuji poslední kapitolu, věnovanou hudebním strukturám a fenoménu 

(západní) hudby v Highwayových dramatech. Diplomantce v této části jistě pomohlo vlastní 

odborné hudební vzdělání a zkušenost aktivní hudebnice – jistě ne náhodou ji na Highwayovi 

zajímá i to, že je sám nejen znalcem hudby, ale i uznávaným koncertním klavíristou. Zájmy 

diplomantčiny a autorovy se v této části účinně promítly do citlivé, originální a podle mého 

názoru správné analýzy, která velmi pravděpodobně byla v této souvislosti provedena poprvé.  

Práce Jany Marešové je i přes občasnou poněkud nadměrnou popisnost (na druhou stranu 

pochopitelnou vzhledem k novosti pojednávaného tématu) a mírnou (nikoli však příliš rušivou) 

jazykovou neobratnost zdařilým, poctivě a pečlivě napsaným textem, představujícím relativně 

nové téma originálním způsobem. Plní tak všechny základní předpoklady pro úspěšně obhájenou 

práci a lze ji doporučit k obhajobě s navrženým hodnocením známkou VÝBORNĚ.      
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