
  

 

Oponentský posudek magisterské diplomové práce Bc. 

Terezy Řezáčové Bili jednou dva písaři aneb "Inspirované 

herectví“ Miroslava Horníčka a Miloše Kopeckého  

 

 

      Předložená práce pojednává o společné tvorbě Miroslava Horníčka a Miloše 

Kopeckého v šedesátých letech.  

 

      Po úvodních kapitolách, v nichž autorka představuje oba umělce, se ve 

stěžejní části textu  v chronologickém sledu pokouší o podrobné zachycení čtyř 

inscenací sledované dvojice (Byli jednou dva, Tvrďák aneb Albert, Julius a tma, 

Kat a blázen a Malý pan Albert), v závěrečných pasážích pak porovnává její 

divadelní a dramaturgický styl s tvorbou V+W a naznačuje, jaké další autorské 

dvojice na tuto divadelní linii navazovaly. Jasně zvolené a doposud  jen kuse 

zpracované téma  tak diplomantka usiluje pojednat systematicky a celistvě. Z 

citací v textu, velmi řádně odkazovaných,  i  ze seznamu literatury je patrné, že 

poctivě vyhledala a prostudovala dostupné prameny i  studie.  Práci doplňuje 

úplný soupis rolí obou umělců. 

       Přes tyto nesporné klady není předložená práce přesvědčivá.      

       První podstatný problém spatřuji v nedostatečném registrování 

historicko-politického kontextu, který je ovšem právě v případě satirického a šířeji i 

komediálního a improvizovaného  divadla, provozovaného v komunistickém 

Československu, nepominutelný. Tak se např. v kapitole věnované inscenaci Kat a 

blázen dozvídáme o "nebezpečné scéně", jejímž prostřednictvím se "nastavuje době 

a její společnosti zrcadlo" (s.64), aniž by doba, společnost či ona „nebezpečnost“ 

byly jakkoliv specifikovány - informace tak zůstává v nejobecnější rovině a tedy 

bez výpovědní hodnoty. Na místě by přitom byla  otázka, do jaké míry vůbec 



právě politické poměry ovlivňovaly nikoli pouze dílčí místa jednotlivých inscenací, 

ale vůbec celou společnou tvorbu  a poetiku dvojice Horníček - Kopecký, tím 

spíše, že autorka na základě studia dobových kritik registruje spletité diskuse nad 

mírou aktuálnosti. 

      Druhý problém  představuje podle mého soudu  samotný způsob, jímž je  

celý text napsán  a který lze pojmenovat jako formulačně nedostatečný odborný 

diskurz. Čtenáře mate  množství dílčích, ne zcela jasně provázaných informací a 

naopak absence shrnující, jasné informace (patrné např. v pravidelně se opakujících 

podkapitolách, nadepsaných Rozbor hry a začínajících popisem děje -  u Tvrďáku, 

s. 41 či Kata a blázna, str. 60). Práce se hemží větami formulovanými nešikovně až 

enigmaticky,  jejichž smysl zůstává jen přibližný. Jako  ilustrační příklad  může 

posloužit např. věta z úvodu „I proto jsem se rozhodla téma uspořádat na základě 

příslušné literatury, hereckých vzpomínek, novinových článků a archivovaných 

recenzí.“ (str. 7) či sentence "Postavy ztělesňují obecné lidské mínění o politicích, 

chtivých manželkách, vzpurných dětech nebo zhrzených vůdcích," (s. 62)  kterou 

autorka asi chtěla konstatovat, že postavy ve hře jsou koncipovány jako typy, což  

by jistě bylo jasnější, kratší i elegantnější.... 

 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku dobře. 

 

 

 

2. 6. 2015                                   PhDr.Barbara Topolová, PhD. 

  

     

 


