
Posudek diplomové práce Martiny Kojetínové 

„Jazyk a styl her Divadla Járy Cimrmana“ 

 

Diplomová práce Martiny Kojetínové je věnována tématu, které je zdánlivě 

„lehké“ a nezcela zásadní. Úvodem je proto třeba zdůraznit, že problematika prostředků 

komiky a povahy jejich působení na recipienty bezpochyby představuje zcela legitimní 

a důležitý předmět výzkumu v oblasti textu, komunikace a umění. 

Autorka se na zpracování diplomového úkolu pečlivě připravila. Vychází ze 

znalosti závažných v češtině dostupných prací o humoru a komice, zejména těch, které 

se zaměřují na jazykovou komiku (Henri Bergson, Bohuslav Brouk, Ladislav Dvorský, 

Vladimír Borecký aj.), i dosavadní literatury o hrách Divadla Járy Cimrmana. Bází pro 

analýzu se pak pro ni stal soubor všech her daného divadla, a to v psané i audiovizuální 

podobě. 

Po stručném náčrtu historie Divadla Járy Cimrmana následuje v práci představení 

jejích teoretických východisek. Autorka zde s opřením o odbornou literaturu definuje 

základní pojmy a podává klasifikaci druhů komiky a zvláště různých forem komiky 

jazykové. Přitom se znovu potvrzuje zakladatelská pozice studie Jazyková komika od 

Bohuslava Brouka (1941). Je na místě uvést, že diplomantka se neomezuje na 

reprodukci a shrnutí dosavadních koncepcí, ale připojuje k nim vlastní návrhy na 

precizaci klasifikace (rozlišení hříček jazykových a hříček slovních; s. 16–17). 

Cílem teoretických výkladů ovšem není komplexní uchopení problematiky, tvoří 

především bázi pro hlavní, analytickou část práce. V ní se diplomantka soustřeďuje 

zejména na podrobné rozčlenění různých způsobů realizace jazykové komiky, přičemž 

postupuje systematicky podle jednotlivých jazykových rovin. Výsledkem je rozsáhlý 

přehled podob jazykové komiky ve hrách Divadla Járy Cimrmana, bohatě 

exemplifikovaný a opatřený komentáři. Na druhé straně se ovšem někdy poněkud 

zamlžuje kontextová zapojenost jednotlivých prostředků a způsob postupného budování 

komických efektů. Velmi vhodné bylo připojení kapitoly o intertextových vztazích, 

neboť ty se na utváření komických efektů ve sledovaných hrách podílejí neobyčejně 

výrazně. 

Výklad o jazykové komice ve hrách Divadla Járy Cimrmana je celkově 

nepochybně užitečný a instruktivně ukazuje, v jak vysoké míře se projevila kreativita a 

vynalézavost pisatelů her. V souvislosti s jednotlivými místy práce je ovšem možno 

formulovat drobnější připomínky a výhrady. Jde např. o neterminologické užití 



pojmenování termín (s. 31) nebo o výraz parodie, vyskytující se hojně, ale někdy ve 

významu nezcela specifikovaném (s. 46. 47 aj.). Občas se autorka omezuje na to, že 

určitou formulaci označí za zajímavou (např. opakovaně na s. 42), přitom bychom ale 

očekávali konkrétní popis mechanismu produkujícího komický efekt. Není zřejmé, proč 

by mělo v případě, kdy je zdrojem komiky kontrast mezi zdvořilým oslovením a 

tykáním, docházet k záměně singuláru a plurálu (s. 53). Plurálový tvar ve spojení 

„sjednocení Němecek“ bych nechápal jako záměnu morfologických kategorií; dva 

německé státy skutečně existovaly, jde ovšem o to, že plurálová forma Německa se 

běžně nevyskytovala (s. 53). Problematika cizích jazyků (pseudojazyků) nezapadá zcela 

do oblasti aktualizací na lexikální a slovotvorné rovině, do níž je zařazena. Dosti vágně 

je vymezen obsah kapitoly Styl cimrmanovských představení; u některých výkladů 

může vzniknout otázka, proč byly zařazeny právě sem a nikoli do části o jednotlivých 

jazykových rovinách (např. lexikální vulgarismy).   

Po jazykové a technické stránce je práce připravena pečlivě, v některých pasážích, 

které se vzdalují od striktně jazykové problematiky (historie Divadla Járy Cimrmana, 

cimrmanovská mystifikace) lze ovšem vysledovat určitý průnik spíše publicistických 

vyjadřovacích zvyklostí. 

Diplomová práce plně splňuje požadavky, které jsou na práce tohoto typu 

kladeny. Doporučují ji proto k obhajobě. 

 

Navrhované hodnocení: výborně – velmi dobře (podle průběhu obhajoby) 
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