
Oponetský posudek bakalářské práce Marie Poulové Čechov Čechům: 
Theatrum mundi podle Vladimíra Morávka

      Posuzovaná práce pojednává o trilogickém cyklu Vladimíra Morávka nazvaném Čechov 
Čechům, zahrnujícím inscenace Tří sester, Racka a Strýčka Váni (uváděného s titulem Strýček 
Solený) a realizovaném  v Klicperově divadle v Hradci Králové v letech 2001 – 2002. 
Autorka zamýšlí na základě  průzkumu projektu  postihnout hlavní  nosné rysy Morávkova 
režijního stylu i  pojednat jeho přínos čechovovské interpretační a inscenační tradici.

      Ve výkladu postupuje diplomantka po časové ose jednotlivých premiér Morávkova cyklu 
a každou z inscenací  reflektuje po dějstvích. V dílčích kapitolách probírá současně režisérův 
výrazný a dekompoziční autorský zásah do Čechovových her, projevující se především jejich 
provokativním  propojením do časoprostorové  a personální posloupnosti  i  inscenační  
podobu každého dílu, pro jejíž zachycení  vybírá dle svého soudu signifikantní 
momenty hereckého projevu,  scénografického řešení, svícení atd.  
      Autorka vychází nejen z textu Morávkova přepisu a dobových recenzí, ale zcela patrně i 
z vlastní zaujaté divácké zkušenosti a spíše než o systematickou analýzu jí jde o evokaci a 
interpretaci výsledného tvaru. Nutno konstatovat, že prostřednictvím vhodně volených  
motivů dokáže  rozsáhlý a komplikovaný cyklus přiblížit živě, místy dokonce poutavě a 
plasticky, Její výklady a komentáře  jednotlivých mikrosituací svědčí o vnímavém vztahu 
k dílu a pozorné čivosti vůči  scénickému dění jako celku. 
      Jistým úskalím předložené práce je skutečnost, že zvolená poloha i metoda, balancující 
mezi analýzou a reflexí (a  klonící se spíše ke druhé z jmenovaných), komplikuje autorce 
možnost formulovat zásadnější závěry, jejichž příslib na počátku práce naznačila. Morávkův 
režijní rukopis je sice v posledních kapitolách v základních  obecných rysech pojmenován, ale 
spíše se stvrzuje to, co už se takříkajíc ví,  aniž by  autorka důsledně dedukovala ze svého 
vlastního předchozího výkladu.  Na pokus ukotvit Morávkovu svéráznou trilogii 
v čechovovské inscenační tradici pak diplomantka rezignuje zcela.

      Přesto zisky přítomné bakalářské práce nejsou malé: schopnost ve zkratce přesvědčivě 
zprostředkovat inscenační tvar patří k základním, byť bohužel nikoliv zcela běžným, 
kompetencím absolventa našeho oboru.
      Po stylistické stránce je práce uspokojivá: text je i přes jistou fragmentárnost 
popisovaných motivů koherentní a autorka dokáže, jak naznačeno, slovně evokovat základní 
podobu inscenace. Pečlivější korektura by snad odstranila opakované chyby v interpunkci.

       
      Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku velmi dobře.  
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