
Posudek na diplomovou práci  Terezy Lesákové 
“Memory and Uncertainty in Michael Frayn’s Copenhagen”  
 
Diplomové práce Terezy Lesákové se zabývá zpracováním tématu paměti a její nejistoty či 
neurčitosti ve hře předního současného britského dramatika a romanopisce Michaela Frayna 
Copenhagen (1998, česky „Kodaň“). Tato hra je jedním z nejznámějších představitelů žánru 
takzvaného „science theatre“, který se snaží o dramatickou syntézu principů vědeckých 
poznatků s rovinou etickou a filosofickou, a to nejen po obsahové, ale i po formální a 
organizační stránce. Konkrétně v Copenhagen Frayn vychází z teorií kvantové mechaniky a 
fyziky, především principu neurčitosti německého fyzika Wernera Heisenberga a principu 
komplementarity dánského fyzika Nielse Bohra. Oba tito nositelé Nobelovy ceny za fyziku 
jsou zároveň hlavními postavami hry. Z výše zmíněného je zřejmé, že se jedná o velmi 
komplexní, intelektuální a divácky (i čtenářsky) náročné drama především pro laického 
diváka ve vztahu ke kvantové fyzice, kterou je i diplomantka, a proto považuji dané téma za 
zajímavou příležitost pro demonstraci její interpretační a analytické práce s takto neobvyklým 
dramatickým textem.  
 
Za nesporný klad práce považuji její ucelenou a přehlednou formální a organizační strukturu - 
celá práce je velmi koherentní, jen minimálně odbočuje od svého ústředního tématu, její 
rozdělení do jednotlivých kapitol jasně odráží autorčin myšlenkový postup i strukturu její 
argumentace. Je zřejmé, že tato práce je výsledkem autorčina opravdu upřímného zájmu o 
danou problematiku, což se odráží i v její volbě sekundárních zdrojů a konkrétní práce s nimi 
– veškeré citace jsou relevantní, výstižné a pomáhají autorce dokreslit a obhájit její 
argumentaci. V teoretické části práce diplomantka nejprve představuje skutečné předlohy 
hlavních postav hry a základní fyzikální principy, na kterých je hra postavena, poté se zabývá 
širším kontextem žánru science theatre, a nakonec předkládá přehled nejvýznamnějších děl 
anglo-americké literatury a dramatu zabývajících se tématem paměti. K této část bych měl 
pouze dvě připomínky: 
 

1. ačkoliv jsem si vědom, že diplomantka je laikem v oboru kvantové fyziky (stejně jako 
autor tohoto posudku a drtivá většina diváků a čtenářů této hry), přesto si myslím, že 
vysvětlení základních kvantových principů hry (kapitola 1) by mohlo být rozsáhlejší a 
detailnější, obsahující větší množství autorského, tedy poučeně laického, textu 

2. v kapitole 3 (Memory in Literature) by u zmiňovaných divadelních her mohlo být 
detailněji uvedeno, jakým konkrétním způsobem je v nich téma paměti zpracováno 

 
Praktická část práce nejprve ukazuje hru jako určitý vědecký experiment sestávající se ze čtyř 
„draftů“ či „pracovních verzí“ a představuje její hlavní postavy. Poté následuje detailní rozbor 
jednotlivých „draftů“ této hry/experimentu vzhledem k tématu paměti a neurčitosti, který 
nahlíží propojení principů kvantové fyziky s daným tématem hry především filosoficko-
etickým prizmatem. Považuji tyto rozbory za zajímavé a dobře argumentačně strukturované, 
co naopak v práci postrádám je ucelenější a propracovanější závěr, který by je adekvátně 
shrnul. Mohla by toto učinit diplomantka v rámci své obhajoby? Jak v rámci hry jako celku 
jednotlivé „drafty“ (jejich povaha, odlišnosti, zaměření, atd.) generují téma paměti a její 
neurčitosti a ovlivňují jeho genezi? 
 
Přes drobné výhrady se domnívám, že diplomová práce Terezy Lesákové je velmi zajímavá, 
dobře strukturovaná, a podepřená důkladnou znalostí a využitím primárních i relevantních 
sekundárních zdrojů. Proto práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře až 
výborně v závislosti na průběhu obhajoby. 
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