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Práce Heleny Jonášové je v mnoha směrech hybridním, nepravidelným tvarem, poskládaným ze tří do 

značné míry na sobě nezávislých částí. Zhruba první čtvrtinu práce tvoří kapitoly věnované 

teoretickým a metodologickým východiskům, druhou čtvrtinu práce tvoří stručný vhled do historie a 

současné podoby divadelního plakátu u nás a v zahraničí (Finsko, Polsko, Německo), závěrečná 

polovina práce je pak pokusem o analytičtější náhled na funkci a možnosti divadelního plakátu 

v současnosti (zúženo na český divadelní plakát sezóny 2013–14).  

První, teoreticko-metodologická část je jakýmsi do sebe zahleděným, eklektickým sumářem různých 

mediálně-komunikačních teorií a přístupů k vizualitě, který působí neblahým dojmem nutného 

opláštění práce metodologicko-teoretickým pancířem. Takováto „intelektuální promenáda“ – 

omlouvám se za drobnou neformálnost – zřejmě vyrůstá z  potřeby vytvořit si aparát, jakési „vědecké 

kladivo“, jímž by bylo lze vytlouct z předmětu zájmu kýžený výsledek. Mnohdy to však končí u 

promenády a mnohdy je spíše než jádro vytlučena duše zkoumaného i nebohého čtenáře. Přiznám se 

zcela osobně, že takovéto sterilní, školometské a rádoby vědecky se tvářící úvody nechovám v oblibě. 

Jsem přesvědčen, že metodologii a přístup k tématu by si měla organicky diktovat zkoumaná látka, 

teorie by měla vyrůstat či prorůstat předmětem, resp. jeho průzkumem. Když odhlédnu od svých 

privátních preferencí a přistoupím na to, že tato kompoziční ohavnost, která k nám nejspíš dorazila 

z anglosaského konceptuálního pojímání výzkumu v humanitních vědách, je jakýmsi nutným zlem, 

pak bych očekával, že se jeho zlovolnost alespoň umenší tím, že ono opláštění bude nějakým 

způsobem odůvodněno a zapojeno do analýzy předmětu zájmu. Nechám se velice rád vyvést z omylu, 

ale při čtení předložené práce jsem jakoukoli provázanost mezi úvodem a následujícími kapitolami 

těžko hledal. Úvod tak pro mě vskutku zůstal zmiňovanou promenádou znalostí, jichž autorka nabyla 

v průběhu svého studia. Je pak takový úvod zbytný? Pro mě zcela. Navíc jsem překvapen, že u oblasti 

pro daný výzkum natolik klíčové, tedy sémiotiky, sahá autorka po informacích z druhé ruky. Na mysli 

mám především „přefiltrovanou“ koncepci F. de Saussura a Ch. S. Peirce. De Saussurův Kurz obecné 

lingvistiky a klíčové úryvky z Peircova rozsáhlého díla jsou navíc přístupné i v češtině. Autorka by se, 

znala-li by de Sassurovu sémiologii (lingvisticky orientovanou oblast sociologie) a Peircovu sémiotiku 

(oblast filozofické logiky) přímo od zdroje, mohla bez problému vyhnout kolosálnímu nesmyslu, že „na 

základě vztahu mezi označovaným a označujícím (dle Saussura) určil Peirce tři typy znaků: ikony, 

indexy a symboly“ (s. 20). To, že Peirce nemohl na základě de Saussura nic vytvořit, autorka nejspíš 

ví (ostatně zmiňuje, že Peirce svůj koncept vytvářel o něco dříve než de Saussure). Problém je však 

v hlubším nepochopení – kdyby měl Peirce něco na základě de Saussura vytvářet, pak by to byly 

pouze symboly – konvenční, v daném případě jazykové znaky. De Saussure se ve své sémiologii 

ikonicitou ani indexialitou nezabýval (viz např. jeho pojetí arbitrárnosti znaku). To, že Peircův triadický 

systém je daleko složitější a rozsáhlejší (ikon, index, symbol jsou jen notoricky známé), netřeba na 

tomto místě emfaticky vykřikovat. Snad jen bych podotkl, že kdyby autorka znala alespoň minimum o 



Peircově procesuální semióze, jak jí sám říkal, a potkala se někdy s jeho klíčovým pojmem 

interpretantu jakožto mentálního znaku vzniklého na základě aktivní účasti vnímatele na procesu 

semiózy, mohlo jí to pomoci i v hlubším vhledu do tématu, jímž je jedna z mnoha semióz tohoto světa, 

tedy semióza postavená na vizualitě. Pro práci by bylo vhodné vzít do hry i průkopnické dílo Karla 

Bühlera a jeho sématologii, psychologicky orientovanou sémiologii, a z ní zejména pak organon 

model. Samozřejmě zde opomíjím další sémiotiky, z nichž je ještě možné zmínit alespoň Jurije 

Lotmana a jeho koncept semiosféry (viz např. Universe of the Mind: A Semiotic Theory of Culture). 

Zároveň příliš nechápu, proč autorka na s. 22 připomíná pojem ostenze, klíčový to pojem významného 

českého estetika a divadelního teoretika Iva Osolsobě, a slibuje, že se k němu ještě vrátí, což neučiní. 

Asi jde o jedno z mnoha mystérií, které bude obcházet hradby českého mediálně-komunikačního 

Elsinoru. S takovouto, omlouvám se, „přežvýkanou“ sémilogií/sémiotikou se nedokážu vyrovnat a 

přiznám se, že její naprosto nedostatečné zpracování vrhá stín na vše, co je v úvodu Jonášovou 

formulováno. Jinými slovy: ačkoli nejsem odborníkem na mediální studia, jakákoli tvrzení v úvodu jsou 

pro mě tímto zdeformovaným uchopením sémiotiky přinejmenším znejistěna.   

Druhá část práce je z mého hlediska nejzáslužnějším vykročením k něčemu, co by stálo za pozornost. 

Bohužel jde jen o jakési postávání na prahu tématu. Autorka zde předkládá krátký a stručný úvod do 

dějin divadelního plakátu. Nemá smysl jí na tomto místě vyčítat zběžnou znalost dějin divadla, s nimiž 

se fenomén oznamování divadelní události pojí. Na druhou stranu – pojednávat o divadelním plakátu 

bez dostatečné znalosti dějin divadla je poněkud odvážné. V antice ani ve středověku by plakát 

poněkud postrádal smysl – zde bylo vše oznamováno takříkajíc životním cyklem vytyčeným rituálními 

či náboženskými svátky, anebo prostým aktem vykonání divadla na veřejném prostranství. Od 

renesance se nicméně oznamovací cedule objevují a opět odrážejí funkci a strukturu divadla. 

V baroku jsou takovými mikroplakátky samotné, několikařádkové názvy her atd. Pochopitelně nelze 

mluvit o divadelním plakátu, jak jej známe od 19. století, nicméně je dobré vědět, že divadlo o sobě 

vždy dávalo vědět různými kanály a mezi jedny z nejdůležitějších patřily právě divadelní cedule, které 

jsou dnes pro historiky divadla cenným pramenem, podle nějž můžeme sestavit např. repertoár 

Stavovského divadla apod. Médium oznamování divadelní události zde bylo vždy, měnil se pouze jeho 

formát. Stejně jako se měnil formát divadla a jeho funkce. Možná by autorce práce pomohlo 

nahlédnout komplexněji zrod „uměleckého“ plakátu na přelomu 19. a 20. století, kdyby jej dala do 

souvislosti se zrodem konceptu tzv. uměleckého divadla. Toto není prostor pro vychytralou přednášku, 

spíše chci poukázat na jeden podstatný nedostatek – divadelní plakát je divadelním, protože úzce 

souvisí s divadlem a jeho vývojem. Abych mohl/a mluvit o jednom, musím znát druhé. Možná potom 

bychom současnou „smrt“ plakátu v jeho tradiční podobě dokázali pojmout s jistým dějinným 

vědomím. Selektivní poznámky k současné podobě zahraničních plakátů působí v rovině kuriozity, 

nikoli jako výsledek systematického výzkumu. Výsledná zobecnění postrádají v tuto chvíli smysl. 

Autorka, nejspíš nejistá v oblasti historie divadla a jeho hlásných trub a bubnů (herci odění do kostýmů 

vytrubují: „na vědomí se dává, že do vsi dnes dorazila herecká trupa…“, taky plakát?), přechází ve 

zrychleném tempu zpět do hájemství mediálního průzkumu současného plakátu. Předkládá vzorek 

českých plakátů uplynulé sezóny a pokouší se jej analyzovat. Plakátu si všímá z hlediska 

kompozičního, marketingově-reklamního, stylového i uměleckého. Mimochodem otázka plakátu 



jakožto hraničního tvaru mezi uměním (estetikou) a užitkovou věcí (mimoestetickým jevem) zůstává 

v práci poněkud nedořešena a spokojuje se pouze s tvrzením, že plakát je tradičně považován za 

umělecký jev a dnes se jeho uměleckost poněkud upozaďuje. Nebylo by proto od věci uvažovat o 

divadelním plakátu v souvislostech užitého umění, jehož hranice jsou výrazně rozostřeny? Zvláštní 

podkapitolku tvoří vztah plakátu s veřejným prostorem a sociálními sítěmi. Zjištění v oblasti 

kompozice, struktury či stylu plakátu předkládají místy bystré postřehy, jakkoli jsou do jisté míry 

svědectvím autorčina vkusu. Zjištění týkající se plakátu jako reklamního média, vztahu plakátu a 

veřejného či soukromého (sociální sítě) prostoru zavání často trivialitou, banalitou a do sebe 

zahleděným patafyzičnem, které je mi těžko reprodukovat. 

Práce trpí mnoha stylistickými neobratnostmi provázenými častými překlepy a grafickými nedbalostmi 

(na s. 66, 3. odst. nejspíš vypadla část textu). Respektuji, že autorka s prací o dvě kapitoly kratší 

získala magisterský titul. Nevidím však sebemenší důvod, proč by měla za práci o dvě kapitoly bohatší 

získat titul vyšší. Práci považuji v daném stavu v rigorózním řízení za neobhajitelnou.   

 

 

 

V Praze 14. 10. 2014        Martin Pšenička 


