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V Praze, 1.9.2015 
Posudek k diplomové práci 

 

KOCMANNOVÁ, Natalie. Die Zauberposse bei Ferdinand Raimund und Johann Nepomuk 

Nestroy. Praha: FF UK, 2015, 68 S. 

 

Předložená diplomová práce si klade za cíl pojednat o žánru lidového divadla – kouzelné hry 

– na příkladu dvou jeho (z dnešního pohledu) nejvýraznějších reprezentantů. Diplomantka 

tak činí na základě solidního penza sekundární literatury, ovšem nutno předeslat, že vůči její 

práci lze vyslovit celou řadu podstatných i drobnějších výhrad.  

 Práce je smysluplně rozvržena, po skice historického pozadí pojednávané epochy 

následuje stručné vylíčení kořenů vídeňského lidového divadla, jeho jednotlivých žánrů. Dále 

zaměřuje pozornost na životopisné informace o obou autorech a vývoj jejich díla, v němž se 

kouzelné hře dostává poněkud rozdílného postavení. Druhou polovinu rozsahu práce 

představují popisy a rozbory čtyř her – a to v tentokrát poněkud nešťastném rozvržení, které 

od sebe odtrhává na jedné straně informace o vzniku a recepci hry s popisem obsahu (s. 35-

46) a na druhé straně analytické postřehy k jednotlivým hrám (s. 47-61). Bylo by rozhodně 

lepší upřednostnit práci analytickou před referováním; čistě kvantitativní poměry kapitol 

naznačují opak: „rozbor“ Freiheit im Krähwinkel je rozsahově srovnatelný se shrnutím 

obsahu, v případě Höllenangst je líčení obsahu dokonce takřka dvojnásobně delší než 

prakticky jedenapůlstránková „analýza“.    
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 Úvod poměrně výstižně naznačuje, čemu se práce věnuje – ale vlastně nakonec 

zůstává u konstatování typu „tato práce má téma X a dílčí otázky Y-Z“. Není naznačeno, 

jakým specifickým výzkumným či prostě poznávacím zájmem je autorka vedena, v čem je 

případně téma akutní, aktuální a v soudobé kulturněvědné diskusi takříkajíc „aktivní“. Úvod 

také naznačuje, že argumentace diplomantky nebude vždy beze zbytku přesvědčivá: v první 

větě konstatuje, že Raimund a Nestroy jsou nejdůležitějšími představiteli vídeňského 

lidového divadla 19. století, a to je pro ni důvodem („deshalb“) pro pojednání tématu 

kouzelné hry. A toto rozhodnutí opět je formulováno jako důvod („aus diesem Grund“) 

hlavního zájmu o základní rysy žánru. Logickým kruhem se pak vrací nazpět, aby 

přezkoumala přítomnost prvků žánru u autorů, kteří byli na začátku inaugurováni jako jeho 

hlavní představitelé. Otázkou pro mě dále je, jak diplomantka vnímá literárnědějinný 

biografismus: na s. 8n konstatuje, že životní osudy obou autorů zjevně poznamenaly jejich 

literární i inscenační styl – jak to ale lze přezkoumat resp. porovnat platnost takové výpovědi 

s tvrzením, že tomu tak nebylo vůbec, popř. že tomu je u všech autorů (pročež podobný 

výrok postrádá výpovědní hodnotu)? Chybí přehled dosavadní odborné diskuse k tématu, 

stejně jako alespoň drobná reflexe metody práce. 

  Druhá kapitola nikoli nesprávně, leč povšechně referuje o historickém pozadí doby 

Raimundovy a Nestroyovy, zejména vyzdvihuje význam divadelní cenzury. Možná by bylo 

vhodné věnovat alespoň obecnou pozornost ostatním aspektům dobového divadelního 

života ve Vídni, pro téma cenzury by bylo možné využít výsledky dlouhodobého výzkumného 

zájmu některých pražských kolegů (Michael Wögerbauer, Petr Píša ad.) o vývoj rakouské 

cenzury v této době. Pak by z pojednání tohoto dílčího tématu mohl vyplynout zřetelnější 

obrázek jeho proměn v čase. 

 Další dvě kapitoly obdobně stručně shrnují dějiny vzniku vídeňského lidového divadla 

a základní rysy jeho žánrů. Zde mi není jasné, proč je kouzelná hra resp. „kouzelná fraška“ 

(Zauberposse) pojednána odděleně a fraška obecně až o dvě kapitoly dále. To je jedno 

z textově-kompozičních rozhodnutí, které znesnadňují produktivní čtení. Tyto výklady 
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harmonizují dostupné informace a definice z příruček a odborné literatury, výsledek pak 

působí poněkud „školsky“, zatímco úkolem akademické práce by spíše bylo identifikovat 

problémy, napětí či mezery v dosavadním odborném diskurzu (a posléze případně navrhnout 

jejich řešení). Následující dvě kapitolky o vývoji jejich díla by vzhledem ke své povšechnosti 

mohly buď nabídnout poněkud detailnější přehled, nebo být včleněny do kapitol o životě a 

díle.  

 Pasáže věnované vzniku a obsahu čtyř pojednávaných her nabízejí čtenáři s texty 

neobeznámenému důležité informace; jak ovšem bylo výše naznačeno, stěžejní analytické 

části také obsahově zůstávají za očekáváním. Je sice zvolen systematický postup kontroly 

sedmi aspektů, které diplomantka úvodem příslušné kapitoly vytyčuje (s. 47) jako aspekty 

pro žánr kouzelné hry rozhodující. Otázka ovšem je, co například pro chápání hry Höllenangst 

jejich výčet (či konstatování o jejich nepřítomnosti) znamená. Pokud ve hře stále ještě lze 

shledat stopy kouzelné satiry, lze pak tvrdit, že Nestroy se od žánru zcela odpoutal? V závěru 

pak diplomantka volí místy nevhodně empatický a „propagační“ tón, například když (dosti 

vágně) konstatuje, že oba dramatikové vdechli svým divadelním postavám individuální 

charaktery a ztvárnili pozoruhodné osudy. 

Po technické, jazykové i stylistické stránce je práce na dobré úrovni, stylisticky ruší 

redundantní opakování prakticky synonymních výrazů i informací již uvedených (např. „was 

ihre Grundcharakteristik auszeichnet und ihre Hauptmerkmale ausmacht“, s. 8; informace o 

Karlovarských ujednáních na s. 10 a s. 12 apod.). Podobně rušivé jsou nezřídka nelogické 

formulace (Raimund a Nestroy jako „eine der wichtigsten Vertreter“, s. 8) či pouze 

jednovětné odstavce a občas i jejich propojení s kontextem. Práce vzhledem k výše 

zmíněným skutečnostem splňuje nároky kladené na diplomovou práci s významnými 

rezervami, nicméně splňuje. Poskytuje informativní a poměrně přehledný vhled do tématiky 

a její současné reflexe. Doporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji k diskusi hodnocení dobře 

(3). 

Štěpán Zbytovský, Ph.D. 


