
Zápis 

z obhajoby disertační práce paní Martiny Černé 

konané dne 8. září 2011 od 12 hodin 

téma práce: „Argentinské, brazilské a mexické diskurzy v současné latinskoamerické dramatice“ 

přítomní:   prof. PhDr. Vladimír Just, Csc., předseda komise 

      prof. PhDr. Eva Stehlíková 

prof. Jaroslav Etlík 

      Mgr. Petr Christov, Ph.D., školitel 

prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (ÚRS), oponentka 

Mgr. Martin Pšenička, Ph.D., oponent 

Předseda komise prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. zahájil obhajobu a představil přítomným 

doktorandku.  

Školitel Mgr. Petr Christov, Ph.D. přečetl školitelský posudek a představil tak komisi kandidátku, 

její doktorské studium i disertační práci.  

Doktorandka Martina Černá seznámila přítomné se svou disertační prací. Nastínila průběh svého 

doktorského studia, v rámci něhož disertační práce vznikala. Její zájem o latinskoamerické divadlo 

se datuje již od diplomové práce, ve které se ale věnovala pouze argentinské dramatice, zatímco v 

disertační práci oblast svého zájmu rozšířila na oblast celé Latinské Ameriky. Vedle Argentiny si 

vybrala Brazílii a Mexiko, protože je přesvědčena o tom, že tyto země mohou zastupovat modely 

divadelních kultur v dalších latinskoamerických zemích. Během studia také absolvovala zahraniční 

stáže v Santiagu de Compostela v Galícii a v brazilském Salvadoru, které jí otevřely nové obzory ve 

zkoumání latinskoamerického divadla. Již v diplomové práci objevila některé z dramatiků, kterým 

se věnuje i v disertační práci. Jedná se zejména o argentinského dramatika Rafaela Spregelburda, 

který se zatím proslavil a prosadil i na evropském kontinentu. Dále hledala dramatiky v dalších 

zemích, kteří by zastupovali soudobé tendence dramatiky v jednotlivých zemích a zároveň měli i 

přesahy k mezinárodním problematikám. Výzkum byl provázen i překladatelskými aktivitami a 

dílčí výsledky výzkumu doktorandka prezentovala v kurzu Kapitoly z latinskoamerické dramatiky 

20. století v akademickém roce 2007/2008.

Poté oponenti, Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. (KDV, FF UK Praha) a prof. PhDr. Anna Housková, 

Ph.D. (ÚRS, FF UK Praha), přednesli závěry svých posudků.  

Kandidátka Mgr. Martina Černá odpovídá na posudky oponentů: 

Doktorandka děkuje prof. Houskové nejen za posudek, ale i za její podnětné kurzy, které ji ovlivnily 

v nahlížení latinskoamerického divadla. Chápe svou práci jako určitou cestu za latinskoamerickým 

divadlem tak, jak to bylo v jejích silách a možnostech. Pokud mohla, doložila své analýzy i 

zkušenostmi s inscenacemi textů, ale při práci na dálku se tomu mohla věnovat pouze okrajově. Co 

se týče výtky k periodizaci a termínu globalizace kandidátka připouští, že se pravděpodobně 

nechala příliš ovlivnit argentinskými teatrology, kterou globalizaci spojují s novou generací 

dramatiků, kteří se striktně vymezují vůči generacím předchozím. Právě analýzy textů ale dokazují, 

že i Rafael Spregelburd na předchozí generaci navazuje (např. tématem latinskoamerické identity ve 

hře Buenos Aires), přestože se proti ní radikálně vymezuje. Disertační práce nemá být závěrečným 

bodem doktorandčina studia latinskoamerického divadla, je to určité stádium, do kterého dospěl její 

výzkum a do kterého dospěli i jednotliví autoři, kteří dále tvoří a jejich dílo se stále vyvíjí.  

Předseda komise prof. PhDr. Vladimír Just vyzval doktorandku, aby se vyjádřila k výtce obou 

oponentů – k 90. letům jako k začátku nové epochy. Kandidátka znovu vysvětlila, že je to dáno 

historickým vývojem v těch zemích, kde v 80. letech končí diktatura a nastupuje tak nová generace 



divadelníků, kterou teatrologové nevnímají jen jako nástup nové generace, ale jako začátek nové 

éry divadla vůbec. 

Prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. požádal všechny o stručnost, protože obhajoba by měla do 20-25 

minut skončit.  

Kandidátka byla překvapena, s kolika emocemi se oponent Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. ve svém 

posudku práce potýkal. Namítá, že mnohé citace z její práce byly vytrženy z kontextu a že oponent 

uvedl nesprávné jméno jejího překladu mexické hry Gongori. Badatelé, se kterými oponent 

konzultoval, doktorandka bohužel nezná, chápe sice, že je dobré získávat informace od povolaných 

osob, na druhé straně by však uvítala, kdyby oponent raději polemizoval s jejím výkladem na 

základě vlastní četby dramatických textů, z nichž některé jsou dostupné ve slovenštině a angličtině. 

Dále by ji zajímalo, zda prof. Jandová hodnotila pouze její překlady ze španělštiny, nebo i z 

portugalštiny, němčiny a angličtiny, které ostatně mohl posoudit sám oponent. Kandidátka si 

vybrala jen několik zásadních bodů, které se v posudku objevují. Diskurz nechápe doktorandka 

pouze jako termín, ale znamená to pro ni rozpravu, dialog, který divadelní texty vedou s publikem, 

případně se čtenářem. Ten termín se jí zdál vhodný i proto, že odkazuje na oralitu, která má blízko k 

divadelnímu prostředí. Termín diskurz se také vyskytuje v mnoha citacích, na což ale oponent Mgr. 

Martin Pšenička, Ph.D. reagoval tím, že počítal jen výskyt slova „diskurz“ (64x) v samotném textu. 

Pandiskursivnost je pro kandidátku naopak něčím pozitivním, protože úvod práce vlastně otevírá 

džungli kontextů, které se současnou dramatikou a divadelní kulturou Latinské Ameriky souvisejí, 

aniž bylo účelem práce zcela vyčerpat dějiny a koncepty postmoderny, globalizace ani 

postkolonialismu. Kandidátka jen považovala za podstatné je zmínit, protože s nimi dále v 

analýzách textů pracuje. Doktorandka si je vědoma toho, že termín latinskoamerický kontinent v 

anglosaském prostředí zahrnuje i francouzský jazyk, na rozdíl od hispanoamerického prostředí, kde 

se jím chápou jen země mluvící španělsky a portugalsky. Z geografického hlediska samozřejmě 

latinskoamerický kontinent neexistuje, ale existuje právě z hlediska kulturního. Jedná se o myšlený, 

duchovní kontinent, který je nesen ideami jednoty a vzájemnosti, a sounáležitost s 

latinskoamerickým kontinentem je tak nadřazena identitám jednotlivých národních kultur. 

Oponentem navržený pojem „iberoamerický“ doktorandka nepovažuje za vhodný, protože by pak 

musela texty analyzovat v souvislosti se španělskou a protugalskou kulturou, což v práci dělá jen 

okrajově. Také termín „evropský čtenář“ nepovažuje za pojem, který by měla obhajovat, ale za 

pouhé konstatování. Dále uvedla citace, které byly podle ní vytrženy z kontextu: na s. 9 píše: 

„Pojem postmoderna sahající od reflexe umění po procesy v politickém myšlení 

expanduje zejména v 70. letech 20. století,“ takže jí nelze vytýkat, že tvrdí, že postmoderna vzniká 

v 90. letech, v 90. letech postmoderna proniká do reflexe argentinského divadla. K další citaci: 

„Latinská Amerika postmoderní principy přijala daleko dříve, než začala být postmoderna 

promýšlena a prosazována z ´evropského centra´, což je ostatně i teze, kterou předkládám ve 

své diplomové práci o argentinském postmoderním dramatu,“ (s. 10)  kandidátka uvedla, že patrně 

nedostatečně vysvětlila rozvolněnost pojmu postmoderny zejména v Argentině, kde se v literární 

vědě užívá i k označení literatury 1. poloviny 20. století a znovu se objevuje až v 90. letech s novou 

generací dramatiků.  

Oponent Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. upozornil, že nezbývá mnoho času a rád by reagoval. Prof. 

PhDr. Vladimír Just, CSc. tedy kandidátku poprosil o stručnost, vůči čemuž se kandidátka ohradila 

argumentem, že ona mluví 24 minut, zatímco posudkům bylo věnováno 60, resp. 40 a 20 minut. 

Doktorandka pokračuje v obhajobě: ohradila se proti mechanickému srovnání počtu stran 

věnovaných rozboru jednotlivých autorů a dramat, protože složitější hry Rafaela Spregelburda si 

zaslouží delší rozbor než stavebně jednodušší a rozsahem krátké hry. Kandidátku v tomto ohledu 

překvapuje, že oponent se ve svém posudku věnuje prvním 60 stranám disertační práce, spíše by jí 

zajímalo, jak hodnotí závěry, které jsou nedílnou součástí práce a v nichž kandidátka jednotlivé 

autory zařazuje do širších kontextů.  

Předseda komise, prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. informoval o tom, že je o něco více času, zahájil 

debatu a nejdříve dal slovo oběma oponentům.  



Oponenti se vyjadřují k vystoupení kandidáta:  

Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. vysvětluje, že disertační práce v něm opravdu vyvolala neradostnou 

emoci, protože čím více do ní pronikal, tím více problémů shledal v práci se zdroji nebo v 

překladech ze španělštiny (podle konzultantky). Přesto je však jeho posudek věcný a emocí prostý. 

Nesouhlasí s námitkou, že vytrhuje citace z kontextu. Kdyby si kandidátka přečetla Lyotardovu 

Postmoderní situaci, nemohla by tvrdit, že postmoderna vzníká v Evropě, protože tam je 

jednoznačně uvedeno, že se rodí na americkém kontinentě, což úzce souvisí s kolonizací a 

postkolonizací. Dále oponent namítá, že doktorandka nevysvětlila, jak chápe termín „diskurz“ a 

používá jej pro cokoliv, což podle něho dokládá pojmovou nepřesnost práce. Dále oponent 

podrobně představuje konzultanty svého posudku, obhajuje jejich odbornou způsobilost i svou 

volbu konzultovat disertační práci s odborníky. Dále oponent uvádí příklady špatných překladů, 

které konzultoval s prof. Jandovou: titul hry La mueca, což prý není „maska“ nýbrž „škleb“, nebo 

název hry Nuestra señora de las Nubes - nikoli „Naše paní z nebes“ nýbrž „Panna Marie z oblak“ a 

nakonec „historieta“ Černá překládá jako „mikrohistorii“ oproti správnému „komiks“.  

Doktorandka se hájí proti vznešeným výhradám: překlady v disertační práci jsou z velké většiny 

pracovní, k těm definitivním, které vyšly tiskem, doktorandka uvádí, že se rozhodla přeložit název 

hry La mueca jako Masku, aby se nepletla se hrou Škleb M. de Ghelderoda a také proto, že „mueca“ 

znamená i „přetvářku“, což koresponduje s obsahem hry. 

Diskuse:  

Prof. Jaroslav Etlík autorce disertační práce doporučil, aby se řadou podnětů z oponentského 

posudku Mgr. Martina Pšeničky, Ph.D. inspirovala a pokusila se je zapracovat, na druhou stranu pro 

něho osobně je důležitější stanovisko prof. PhDr. Anny Houskové, CSc., že je to práce 

zprostředkovatelská, průkopnická a interpretační, a proto práci doporučí. Doktorandka Martina 

Černá si váží času, který oponent nad prací strávil, a některé jeho postřehy určitě v další práci 

zapracuje. Dr. Pšenička objasňuje, že teorii věnoval tolik prostoru, protože disertační práce má 

teoretická východiska. Prof. Vladimír Just se domnívá, že není možné definovat diskurz až během 

diskuse nad prací, ale má být definován přímo v té práci, protože každý (Foucalt, Habermans, 

Descartes) má jiné pojetí diskurzu. Terminologická rozplizlost se bohužel vyskytuje v celé práci, 

ukazuje to na dalším termínu „divadelní biotop“, se kterým autorka práce dále nepracuje a dále jej 

neuplatňuje. Prof. Just necítí přímou vazbu mezi prvními sedmdesáti stránkami a konkrétními 

analýzami, také autorce práce vytýká nedostatečné zpracování hojné české recepce Augusta Boala. 

Výtka dr. Pšeničky, že doktorandka čerpala ze své diplomové práce při analýze Rafaela 

Spregelburda, se mu zdá oprávněná, protože i v rámci obhajoby tomuto autorovi věnovala dvě 

třetiny času. Dále doktorandce vytýká neuvedení zdroje, což by mělo být základní výbavou 

disertace, v práci také chybí spousta čárek a konečná redakce je neuspokojivá. Prof. Etlík 

poznamenal, že by práce chtěla ještě jednu redakci. Prof. Eva Stehlíková má rozporné stanovisko, 

potvrdila by dojem prof. Houskové, že práce jako by byla ze dvou dílů, které se nikdy dostatečně 

nepropojí. Paní prof. Stehlíková také nechápe, proč doktorandka vyplýtvala tolik prostoru na 

teoretické zázemí, které pak v samotné práci vůbec nepoužila. Pokud by ale pracovala poctivě s 

pojmem „divadelní biotop“, potřebovala by nutně inscenace. Prof. Stehlíková zároveň lituje, že se 

doktorandka více nevěnovala hrám typickým pro místní kulturu. Zároveň má pochybnosti o 

reprezentativnosti pouhých tří autorů ze tří zemí, na což ale doktorandka namítá, že právě proto 

operuje s pojmem divadelní biotop, představuje autory ze tří velmi konkrétně lokalizovaných 

prostředí. Prof. Stehlíková ovšem oponuje, že v takovém případě by bylo lepší popsat ten biotop, 

než popisovat jednoho autora a jeho vztah s ním. Samozřejmě doktorandka souhlasí, že se mohla 

zabývat bohatou teatralitou v těchto zemích, ale hájí se tím, že zadání od počátku bylo srovnat, jaká 

dramatika vzniká ve třech zemích. Souhlasí, že jejich dramatika je opravdu kosmopolitní a není 

typická pro oblast vzniku, což je z části dáno i tím, že činohra je evropský model divadla a v 

Latinské Americe vůbec není dominantní. Proto také obhajuje delší úvod věnovaný teatralitám a 

jejich pojetí u Juana Villegase, který slouží k tomu, aby netvrdila, že činohra je dominantním 

modelem latinskoamerického divadla. Prof. Stehlíková námitku chápe, doktorandka plnila zadání, 



přesto však očekávala, že se dozví více o živém divadle, které Martina Černá při svých studiích 

viděla. Doktorandka chápe exotická očekávání, odkazuje na svůj článek o karnevalu v časopise Kód 

s tím, že současná latinskoamerická dramatika takový kulturní šok zdaleka nepřináší. Dr. Pšenička 

neočekával exotiku, ale v úvodu práce doktorandka slibuje, že skrze dramatiku ukáže 

latinskoamerickou teatralitu, což se v práci neděje, navíc interpretace nejsou interpretacemi, ale 

převyprávěním děje. Prof. Housková poznamenává k očekávání latinskoamerické specifičnosti, že 

doktorandka zvolila autory typu Borghese a přečíst takového autora jako Latinoameričana a 

Argentince je velmi těžké, což se autorce práce podařilo. V terminologické rozkolísanosti vidí 

naopak potencialitu, způsobila ji částečně kulturní specifičnost a vědomí toho, jak s pojmem 

postmoderna pracují Latinoameričané, což připomíná prales. Dále se pozastavila nad tím, že se lidé 

podivují nad  pojmem „latinskoamerický kontinent“, ale běžně říkají „americký“ a myslí tím USA. 

Prof. Just tímto, i z časových důvodů, ukončil rozpravu.  

Vyhlášení výsledku tajného hlasování:  

Komise nenavrhla udělit titul doktor (Ph.D.) 

Zapsala: Tereza Sieglová Podpis předsedy komise: 


