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Olga Hrabaňová ve své bakalářské práci pojednává o velmi zajímavém tématu, tzv. 

humorální teorii, resp. o jejím chápání a její roli v renesančním myšlení. Autorka postupuje ve 

dvou krocích, nejprve představuje filozofický i medicínský původ humorální teorie a její 

přerod v obecné pojetí psychologického výkladu základních typů osobnosti. Ve druhém kroku 

pak tuto koncepci představuje „jako prostředek umělecké tvorby“ a snaží se ji přenést „do 

oblasti estetiky a teorie umění“. (s. 7). V rámci tohoto druhého kroku autorka představuje 

humorální teorii „jakožto prostředek umělecké tvorby Williama Shakespeara“ a pokouší se 

dokonce obhájit názor, že Shakespeare na základě její znalosti „utvářel své divadelní 

postavy“. (s. 4) 

Pokud jde o první část práce, humorální teorie je co do svého původu i proměn 

představena přehledně a s využitím relevantní primární i sekundární literatury. Autorka se po 

přechodu k renesanční fázi vývoje opírá o významné spisy De triplici vita Marsilia Ficina a 

Anatomie melancholie Roberta Burtona a sleduje cestu humorální teorie z Itálie do Anglie, 

naznačuje souvislosti v rámci alžbětinské poetiky (s. 4). 

Druhá část práce je podle autorky „analýzou čtyř vybraných postav ze 

Shakespearových her“, na nichž je „ukázáno, jak temperament těchto postav odpovídá 

dobovému pojetí humorální teorie“. „Psychologické pojetí“ humorální teorie by mělo u 

Shakespeara být prostředkem „typologického kontrastu při utváření postav“ a tímto by měla 

být humorální teorie „přenesena do oblasti estetické jako výrazný koncept dobové divadelní 

teorie“. (s. 4) 

Zatímco proti první části práce nemám námitek, text je psán kultivovaně a plynule, 

druhá část svým důrazem na „analýzu“ či její spíše deklarované než prokázané výsledky, více 

slibuje, než nabízí. Autorka se pokouší vyhledáním některých postav, které odpovídají 

humorální psychologické typologii prokázat, „že Shakespeare znal humorální teorii, věděl, jak 

se jednotlivé temperamenty projevují, jaké s sebou nesou vlastnosti či problémy na psychické 

i fyzické rovině člověka“ a tímto „znalost humorální teorie využíval jako prostředek své 

umělecké tvorby“ (s. 26). 

Domnívám se, že pokud se autorka tímto tvrzením nedostává za hranici 

intencionálního bludu, nabízí pro svou opakovanou tezi příliš málo podpůrné evidence. Co 

tím mám na mysli? Bez velké námahy lze postavy odpovídající humorální typologii nalézt 

řekněme např. v Haškových Osudech dobrého vojáka Švejka za světové války, či v jakémkoli 

co do postav komplexnějším díle světové literatury. Spektrum Haškových postav je rovněž – 

slovy autorky – „velmi široké“. Lze však „vzhledem k jejich velké rozdílnosti v chování a 

detailnímu vykreslení jejich povah předpokládat“, že Hašek znalost humorální teorie využíval 

jako prostředek své umělecké tvorby? Co brání tvrzení, že právě sangvinické rysy Švejkova 

chování „tvoří jádro zápletky celé této komedie a jsou v průběhu děje podrobovány rozborům 

a zkouškám“? Vždyť ačkoli postižen revmatismem a kaskádou nepřízní osudu, „jeho čistě 

sangvinický temperament mu nedovoluje“ – parafrázuji jednu z formulací autorky – 

„podlehnout splínům či pocitům beznaděje a vždy si stojí pevně za svým, i když se ocitne sám 

v cizí zemi“ (Srov. s. 28). S humorální teorií se jistě Hašek mohl v nějaké podobě během 

svého velmi rozmanitého života setkat. Proč však tato možnost společně s tím, že určíme 
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vojína Balouna jako reprezentaci flegmatické povahy nebo poručíka Duba jako představitele 

cholerického temperamentu, nestačí k doložení toho, že Hašek cíleně pro tvorbu svých 

divadelních postav využíval humorální teorii? Proč obdobně nestačí doložit možnost, že se 

Shakespeare s humorální teorií mohl setkat v rámci studia na tzv. „grammar school“ a že 

některé jeho postavy se dají třídit podle humorální typologie? 

Domnívám se, že pro naplnění ambicí této bakalářské práce by bylo třeba o něco více. 

Bylo by třeba ukázat, že humorální teorie Shakespearova díla jednotlivě i jako celek propojuje 

z hlediska uspořádání, či chcete-li struktury, nikoli pouze z hlediska postav, že je skutečným 

kompozičním principem. Jinými slovy, že nabízí takové interpretační hledisko, které dovoluje 

propojit více jednotlivostí uvnitř jednotlivých děl i v rámci celého Shakespearova díla. Více 

znamená ve větším rozsahu a jemnosti, než jak to dovolují jiné konkurenční interpretační 

nástroje, že hledisko humorální teorie dovoluje vyřešit nesourodosti a mezery, s nimiž si 

ostatní interpretace poradit nedokážou. Bez něčeho takového zůstává pokus Olgy Hrabaňové 

„přenést humorální teorii do oblasti estetiky a teorie umění“ z velké části nenaplněn. 

 

Bakalářskou práci Olgy Hrabaňové považuji v žánru bakalářské práce za kvalitní a 

doporučuji ji k obhajobě. Text je psán na odpovídající gramatické i stylistické úrovni a pokud 

se autorka při obhajobě uspokojivě vyrovná s připomínkami školitele i oponenta, navrhuji 

hodnotit práci stupněm velmi dobře. 

 

 

 

V Praze 18. 6. 2016 

 

Ondřej Dadejík 


