
Školitelský posudek bakalářské práce Pavlíny Kverkové

Drama Karla Krause Poslední dny lidstva a jeho inscenace

Pavlína Kverková si pro svou bakalářskou práci zvolila nelehký úkol a 
nutno dodat, že z vlastní iniciativy: zmapovat inscenace zdánlivě nehratelného 
olbřímího dramatu Karla Krause v německém a českém jazykovém prostředí. 
Na první pohled se může zdát, že jde o téma svým rozsahem spíše vhodné pro 
diplomovou či disertační práci. Ovšem vzhledem k tomu, že se pro Krausovo 
„knižní drama“, jak autor předpokládal a chtěl, skutečně příliš inscenátorů 
nenašlo a že k těm několika málo inscenacím neexistuje mnoho pramenů, 
považuji volbu studentky za vhodnou pro zpracování v rámci bakalářské práce. 

P. Kverková prameny v teatrologických institucích v Německu iniciativně 
a samostatně vyhledávala, byť v jejím soupisu v příloze práce údaj o institucích, 
v nichž jsou uloženy, chybí. Pramenů k celkem šesti inscenacím v Německu a 
Rakousku se autorce skutečně – patrně z objektivních důvodů – mnoho sehnat 
nepodařilo, takže „zprávy“ o těchto inscenacích či jejich popis jsou zákonitě 
kusé. 

P. Kverková celkem plasticky evokuje celkové jevištní rozvržení 
jednotlivých scénických nastudování a podává základní informace o jejich 
kritickém přijetí, popřípadě o obsazení a hereckém ztvárnění autobiografické 
krausovské figury Skeptika. Rovněž dobové ukotvení textu v tom kterém 
režijním pojetí z recenzí, jež měla k dispozici, diplomantka vysledovala. Text P. 
Kverkové nám tedy přináší vždy obecnou informaci o tom, zda se inscenátorům 
podařilo Krausovo drama aktualizovat či zda skrze něj, ať už záměrně či 
nezáměrně, zpřítomnili především realitu 1. světové války a krausovskou kritiku 
této konkrétní válečné mašinérie.  Méně už se daří témata jednotlivých inscenací 
dále specifikovat. Na to, aby se mohla diplomantka podrobněji zabývat otázkou, 
která témata a motivy byly pro konkrétní inscenátory v Krausově textu stěžejní a 
která do něj a do inscenace sami vnesli, a především proč se vůbec rozhodli 
poměrně anachronický Krausův text uvést, měla materiálu k dispozici skutečně 
málo. Tady myslím zůstává prostor pro další bádání a dohledávání, pokud by se 
v budoucnu zvoleným tématem někdo (nebo i autorka sama) chtěl dále zabývat. 
Bakalářská práce Pavlíny Kverkové představuje v tomto směru dle mého názoru 



slušný základ, který je rozsahu (čistě stránkově v tomto případě takřka 
dvojnásobnému) bakalářské práce adekvátní.

Vraťme se však nyní k první polovině práce, v níž autorka zařazuje dílo 
Karla Krause do dobového kulturního, společenského a historického kontextu a 
posléze analyzuje strukturu a témata Krausova stěžejního díla. Tuto část 
považuji za zdařilou, pozitivně se na ní projevila autorčina znalost problematiky 
vídeňské moderny a vůbec umělecké a kulturní situace Vídně přelomu století (a 
tedy také látka přednáškového kurzu, který navštěvovala). Jistě by se k zařazení 
činnosti a díla Karla Krause do velmi specifického dobového, uměleckého a 
společenského kontextu dalo říci ještě mnoho dalšího, to však rozměr bakalářské 
práce skutečně neumožňuje. Osobně oceňuji srovnání díla a osobnosti K. Krause 
s dílem Eliase Canettiho a vysledování krausovské inspirace, pokud jde o 
Canettiho zásadní dramaturgický pojem „akustické masky“. Nutno dodat, že P. 
Kverková si řadu titulů německojazyčné sekundární literatury sama „objevila“.

Členění analýzy dramatu na podkapitoly jako „Struktura, Žánr, Čas 
dramatu, Technika montáže, Postavy“ atd., které autorka zvolila, napomáhá 
přehlednosti výkladu, čehož měla při tak „nezměrném“ materiálu analýzy, 
jakým je obrovské Krausovo drama, jistě zapotřebí. Zároveň však toto 
„rozškatulkování“ svádí nutně k tomu, že některá zjištění a závěry se opakují a 
že některé problémy, motivy a témata či specifika textu nejsou ani v jedné 
„kolonce“ analyzovány do hloubky. Opět ovšem musím konstatovat, že na 
hloubkovou analýzu žánr bakalářské práce, která chce navíc alespoň rámcově 
přiblížit inscenační praxi zvoleného titulu, prostě nestačí. 

O čem naopak Pavlína Kverková ve své práci více pojednat mohla, je 
jediná česká inscenace Posledních dnů lidstva, kterou navíc měla možnost 
(několikrát) vidět i číst textovou úpravu předlohy. Tady mi chybí detailnější 
charakteristika a významové vyznění všech inscenačních složek včetně textové 
úpravy a také důslednější autorčina interpretace celého díla i každé z jeho tří 
částí, na něž je inscenace, nastudovaná třemi režiséry, rozdělena.

Bakalářskou práci Pavlíny Kverkové doporučuji k obhajobě a vzhledem 
k celkovým dílčím i závěrečné připomínce navrhuji známku 2.

V Praze 5. 9. 2011 PhDr. Zuzana Augustová, Ph.D. 



 


