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Bakalářská práce Víta Mrázka odpovídá svým rozsahem spíše diplomové práci. Také objem 

materiálu, který analyzuje, je úctyhodný, protože jde o dokumenty k bezmála šedesáti inscenacím 

dramatu Oidipús král, ať již profesionálním či amatérským, loutkovým nebo činoherním. Autor 

správně pochopil, jak významnou úlohu zaujímají v českém prostředí vlivy zahraničních inscenací 

antického dramatu, a proto do práce začleňuje i hostování zahraničních souborů u nás.

Nevím také o podobné práci, která by se systematicky věnovala rozboru jedné složky inscenace 

antické tragédie, navíc tak specifické, jako je chór. Je to chvályhodné a práce tak bezděky aspiruje 

na formulaci základních a dosud nestanovených "zákonitostí," podle nichž chór na českých 

jevištích funguje.

Metodicky je práce důkladně promyšlena a uchopena a spočívá na dobrém a velmi výstižném 

chápaní úlohy řeckého chóru v klasické době. Autor se obrací i k historickému chápání antiky, 

když poukazuje na vlivu „winckelmannovského” ideálu na první inscenace i na to, jak se pozdější 

inscenátoři proti tomuto ideálu vymezují. Zde bych podotkla, že autorem použitá opozice 

apollinského a dionýského, kterou použije např. při úvodní charakterizaci Hilarova Oidipa (s. 19) a 

u tzv. ritualizované antiky v inscenacích Vildmana a dalších, není bohužel aplikována důsledně, 

ačkoli bych to považovala za velmi přínosné. V práci se nevyskytne otázka inspirace Friedrichem 

Nietzschem, jež alespoň v Hilarově případě byla velmi pravděpodobná a přímá (už proto, že K.H. 

Hilar byl – dosti nonkonformní – klasický filolog a Nietzschovy práce, zejména Zrození tragédie z 

ducha hudby, tedy znal). 

Těchto drobných opomenutí, jež ovšem znemožňují hlubší interpretaci chóru, nalézám v práci 

více. K ilustraci uvedu jen jeden, o dalších se můžeme rozhovořit v diskusi: Na českém jevišti se 

jen málokdy objeví ritualizované pojetí antického dramatu, jež bylo od konce 60. let ve světě tak 

oblíbené. Proto bych očekávala, že bude těm nemnoha inscenacím věnována větší pozornost i z 

teoretického hlediska. Na s. 81 píše o inspiraci divadelního souboru Jirásek Grotowského 

metodou, ale popis citovaný z programu, kde padnou slova jako rozporuplná situace člověka 

„stojícího mezi svou touhou po rozumném, logickém, tedy lidském světě a mezi svou vázaností na 

pudy, emoce, davovost,” nasvědčuje tomu, že se členové souboru v práci – možná nechtěně – octli 

až na hranici freudovské interpretace Oidipa. Doplnila bych tedy metodické hledisko důkladnější 



znalostí interpretačních přístupů k Sofokleově dramatu, protože tato hra je snad nejvlivnějším 

antickým dramatem o mnoha významových vrstvách a v moderní době k ní bylo zaujímáno tolik 

postojů, že každý inscenátor – často i nevědomky – sklouzává k některému významnému 

interpretačnímu uchopení textu. 

Podstatnou slabinou textu je nedostatečná hierarchizace informací – práce je organizována 

chronologicky, tedy od prvního inscenování Oidipa krále až po jeho dnešní uvádění. Na počátku 

každé kapitoly zachycující vždy jedno desetiletí provádí autor jakýsi přehled uvedených inscenací 

a stručnou charakteristiku každého chóru. Nevolí si však jednotné třídící hledisko, tzn. „do jakých 

detailů už na tomto místě půjde.” A tak je v některých případech sdílnější, jindy velmi stručný. 

Často se ale potom také opakuje, protože při vlastním rozboru scénického řešení příslušného 

chóru uvádí znovu tytéž informace, a to dokonce i stejně formulované (velmi nápadné je to např. 

v případě popisu Pitínského inscenace Oidipa). Rozbory bývají někdy velmi podrobné (velmi 

důkladný a zajímavý je např. rozbor Balaďova režijního pojetí chóru), jindy jsou i přes dostatek 

materiálu velmi stručné a omezují se pouze na jakési postřehy (např. i v případě Oidipa krále v 

režii Lucie Bělohradské). V některých případech se autor uchyluje i ke srovnání dvou řešení 

(loutkové inscenace, Krejčova a Hilarova koncepce), mrzí mě však, že srovnání nikdy nevyústí v 

žádný jasně formulovaný závěr. 

Takto mlhavý je i samotný závěr práce. Očekávala bych, že poskytne nějaký „pohled shora” na 

tak svérázný jev, jako je chór řeckého dramatu. Autor se sice o jakési shrnutí pokusí, sama práce si 

už svým rozsahem ale říká o víc. Je přitom zřejmé, a autor to už v průběhu práce naznačuje, že se 

rozvíjí několik inscenačních proudů, které se vůči sobě  vymezují, záměrně spolu polemizují. Je 

vidět, jak se mění vztah k antickému dramatu mění v čase: od „sošné” a „monumentální” antiky v 

antiku ritualizovanou a až barbarizovanou, případně  v další experimenty vycházející z rozličných 

novodobých interpretací tohoto kanonického literárního textu. Závěr přitom ve své první části 

pojednává o řeckém dramatickém a divadelním chóru velmi obecně, což je sice důležité, ale 

očekávala bych to v úvodu práce. 

Velmi závažným formálním nedostatkem práce, který by přitom nebylo těžké odstranit, jsou 

nesmírně četné překlepy a gramatické, tvaroslovné i syntaktické chyby. Několik nejzávažnějších 

prohřešků: „Korsunovas nasadil O.T. masku své vykonstruované koncepce, která Sofoklovy 

nesedla,” chybně použité přechodníky - např. str. 118, chybně umístěná interpunkce (ta se 

vyskytuje na každé straně textu mnohokrát), zkomolené tvary jmen: tak i v případě jména 

Winckelmann a u několika českých režisérů (Miroslav Hynšt místo Miloš apod.). Tento nedostatek 

velmi kazí celkový dojem z práce, jež i přes své drobné slabiny, zde naznačené, zaslouží si být 

hodnocena velmi vysoko, už pro důkladný autorův výzkum všech často i obtížně dostupných 

materiálů a sám pokus o pochopení všech obtíží spjatých s inscenováním chóru. Práci proto 

navrhuji hodnocení „velmi dobře.” 
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