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Posudek bakalářské práce BcA. Terezy Melicharové „Motiv dehumanizace člověka v současném
mexickém divadle: Edgar Chías, Jaime Chabaud“
Tereza Melicharová se ve své bakalářské práci pokouší nalézt spojitosti mezi pojmem hodnoty lidského
života (respektive dehumanizace) a současnou mexickou dramatickou tvorbou. Její práce má proto dvě
hlavní části. V té první stručně vymezuje pojem hodnoty člověka a vývoj tohoto pojmu ve filosofii,
která se pokoušela odpovědět na rychle se měnící společenskou situaci. Autorka ukazuje, jak vznikly
dva v zásadě protikladné přístupy: jeden, který vychází z Kanta a přisuzuje člověku nekonečnou
hodnotu, kterou nelze poměřovat žádným účelem či cílem; druhý, který vychází z tržního myšlení a
vnímá člověka jako subjekt a objekt tržních vztahů, z nichž pak vyplývá i jeho relativní a z vnějšku
určená hodnota. Diskuse je dovedena až k současným autorům, Liessmannovi, Foucaultovi,
Lipovetskému či Lyotardovi.
V druhé části práce se autorka pokouší nalézat spojitosti mezi těmito myšlenkami a společenskými
procesy na jedné straně a obsahem dvou současných mexických divadelních děl na straně druhé.
Rovněž uvádí do souvislosti jazyk a pojetí těchto her s klíčovými evropskými autory, převážně
dramatiky, například s pojetím divadla krutosti u Georgese Bataille, nebo s Brechtovým epickým
divadlem, dále pak s Kafkou, Beckettem či Pinterem.
Nabízí podrobný scénosled a poté analýzu základních prvků jednotlivých rovin obou dramat: postav,
prostoru a času, vždy s ohledem na souvislosti obou děl mezi sebou a na jejich vztah k divadelní a
literární tradici.
Na práci oceňuji především volbu zajímavého, důležitého a také náročného tématu. Pojem hodnoty je
natolik složitý a souvislostmi zasahuje do několika odlišných oblastí (filosofie, ekonomie, sociologie),
že není snadné jej srozumitelně vyložit, autorce se to však v rámci možností bakalářské práce daří.
Interpretace literatury z mimoliterárních hledisek je navíc vždy problematická a náročná, snáze
napadnutelná a v posledku nejistá.
Práce je přehledně a jasně rozčleněna, má jasnou strukturu a řádně čerpá z dostupných zdrojů.
V textu práce se bohužel poměrně často vyskytují překlepy (například dokonce v českém názvu práce,
příjmení Lorenz psáno jako Lorenc, Word Trade Center (56) apod.), chyby v interpunkci (především
chybějící čárky) a syntakticky neobratné formulace, což svědčí o tom, že asi nebyl podroben dostatečně
důkladné redakci a možná byl dokončován chvatně. Ačkoli se jedná pouze o formální nedostatek, kazí
dojem z jinak zdařilé práce.
Autorka se také občas uchyluje k nadsazeným až přehnaným výrokům, které sice svědčí o osobním
zaujetí (což je jistě dobré), bohužel jsou zároveň poněkud zjednodušující. (např. Str. 16: „V rámci boje
proti všeobecným obavám z jakéhokoli ohrožení byly do ulic nainstalovány miliony kamer“)
Jazyk práce je však povětšinou elegantní a obratný, občasná syntaktická topornost, stejně jako
uklouznutí směrem k hovorovosti („vrazí všechen materiál svému nadřízenému“ (52), „bůhvíkde“ (50),
„časy jsou nabourány zvenčí“ (57)) nejsou naštěstí příliš časté, přesto bych v budoucnu doporučil v
tomto ohledu větší ostražitost.
Z hlediska celkového pojetí mne zaujala nepřítomnost tří věcí. První a nejdůležitější je fakt, že trhem
způsobená dehumanizace není jev nikterak nový, stejně jako jeho literární reflexe. Stálo by tedy za to
zamyslet se nad tím, v čem je dnešní situace (i její literární podoba) specifická a odlišná. Zbylé dvě
nepřítomnosti se týkají autorů: Zaujalo mne, že se v práci neobjevilo jméno Ortegy y Gasseta. Ačkoli
jeho slavná práce o dehumanizaci umění používá tohoto výrazu ve značně odlišném významu, zmínku
by si určitě zasluhovala, zvláště v práci hispanistky. Druhým nepřítomným je Zygmunt Bauman, jeden
z klíčových současných sociologů nejstarší generace, který se velmi zasvěceně věnoval mnohým z
motivů, s nimiž pracuje i hodnocený text.
Celkově ale považuji práci za inspirativní čtení, které mne zaujalo, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji

hodnotit ji jako výbornou.

