
OPONENTSKÝ POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PAVLÍNY KVERKOVÉ

DRAMA KARLA KRAUSE POSLEDNÍ DNY LIDSTVA A JEHO 

INSCENACE

Ve své bakalářské práci se Pavlína Kverková věnuje dramatu K. Krause Poslední dny lidstva a 

jeho inscenacím.  Autorka  rozděluje  práci  do tří  základních  částí.  V první  části  se  zabývá 

kontextem vzniku díla, v druhé Kverková analyzuje samotné drama, v poslední části se pak 

zaměřuje na inscenace v německém, rakouském a českém divadle.  

Kapitoly kontextu vzniku díla hodnotím velmi pozitivně. Kverková v nich prokazuje hluboké 

znalosti  dobového  kulturního  a  společenského  kontextu,  jež  dokáže  názorně  a  účelně 

aplikovat  nejen  na  Krausovu  dramatickou  a  divadelní  tvorbu,  ale  také  na  Krause  jako 

výrazného  intelektuála  počátku  20.  století.  Pozitivně  také  hodnotím  autorčinu  potřebu 

nahlédnout Krausův vliv na díla pozdějších autorů. Mám na mysli především E. Canettiho: 

Jeho pojem „akustické masky“ ovlivněné Divadlem básnictví či Krausův intelektuální vliv na 

Canettiho Pochodeň v uchu (a jako Canettiho čtenář musím dodat i na jeho další dílo - Masa 

a moc). Kverkové přemýšlení o Krausově díle však nekončí jeho smrtí. Na jiných místech její 

bakalářské práce lze najít zmínky o styčných bodech tvorby Karla Krause s dokumentárním 

dramatem P.  Weisse  (str.  21)  či  dramatikou E.  Jelinek  (str.  29).  Tyto  části  práce  Pavlíny 

Kverkové, jakkoli jsou zcela logicky stručné, hodnotím velmi vysoce, protože je chápu jako 

vyzrálý  projev  autorky,  která  chce  zodpovědně  popsat  „předmět  svého  zájmu“  ve  všech 

možných kontextech.  

Druhou část, ve které se autorka zabývá analýzou Krausova dramatu, rozděluje Kverková do 

dvou celků. Krausovo drama analyzuje nejprve po formální stránce (podkapitoly Struktura, 

Žánr, Topografie, Čas atd.) a dále po stránce tématické. Byť některá fakta se zde opakují, 

autorce tato část slouží k poukázání na základní problematiku Krausova monumentálního díla, 

s níž se budou potýkat jeho inscenátoři.

Poslední část bakalářské práce Pavlíny Kverkové, kterou zároveň chápu jako vyvrcholení její 

badatelské  práce,  se  věnuje  inscenacím  Posledních  dnů  lidstva v německém  a  českém 

jazykovém  prostředí.  Pozitivně  hodnotím  autorčino  usílí  při  sběru  materiálů  o 

německojazyčných inscenacích. Díky němu se nám v češtině dostává základního přehledu o 



dohledatelných jevištních interpretacích Krausova dramatu.  Pochvalu si také zaslouží části, 

v nichž se autorka věnuje vztahu Krausova textu k českému prostředí (hostování vídeňské 

inscenace Epilogu v Brně; vydání českého překladu). Hůře však v bakalářské práci dopadla 

zatím jediná inscenace  Posledních dnů lidstva v Divadle Komedie.   Postrádám především 

analýzu  dramaturgické  úpravy,  analýzu  jednotlivých  inscenačných  složek  všech  tří  částí 

pražské inscenace, jakož i celkovou analýzu inscenace. Domnívám se, že hlubší analýzu by si 

zasluhovat i jazyk překladu. Kverková se sice věnuje každé jednotlivé části této „trojjediné“ 

inscenace, ve výsledku ale zůstává na informativní úrovni referátu.

Po formální stránce bakalářská práce Pavlíny Kverkové splňuje kritéria, která v práci tohoto 

druhu očekáváme. Oceňuji stručný a zároveň přesný Úvod, v němž autorka popíše, co je jejím 

záměrem a z jakých zdrojů vychází. V závěrečném soupisu naopak postradám názvy institucí, 

v nichž jsou prameny uloženy. Dále postrádám odkazy na některé recenze a tiskové ohlasy, 

které jsou bez problémů dohledatelné na webu Divadla Komedie. 

Několik drobných překlepů lze snadno odstranit: „Schkespearova díla“ (str. 12), „v němž se 

Kromě Werfela“ (str. 15), něž (str. 23), „interwiev“ (str. 28) a „Elfride Jelinek“ (str. 29).

Práce Pavlíny Kverkové je napsaná vyzrálým jazykovým stylem. Velmi pozitivně hodnotím 

samozřejmost,  s jakou  autorka  pracuje  s cizojazyčnou  literaturou  a  jak  kvalitně  citované 

pasáže překládá do češtiny. 

Bakalářskou práci Pavlíny Kverkové doporučuji k obhajobě a navrhuji známku 2. 

Praha, 7. září 2011 Mgr. Jan Jiřík


