
Katedra	elektronickej	kultúry	a	semiotiky		
FHS	UK	Praha		

Posudok diplomovej práce Bc. Lucie Černé 

Mystifikace a intertextualita ve hrách Divadla Járy Cimrmana 

 

Autorka si v predloženej práci zvolila, aspoň podľa názvu, štúdium intertextuality obsiahnutej 

v hrách Divadla Járy Cimrmana a mystifikáciu s nimi spojenú. Takto vymedzený predmet 

plne vyhovuje študovanej oblasti. Autorka sa však nevysporadúva s problémami 

vyvstávajúcimi z nedostatočne formulovanej metodológie. Autorka člení prácu na tri, 

v podstate nesúvisiace bloky: prehľad teórií mystifikácie, intertextuality a komiky. Pritom 

čerpá najmä zo slovníkovej a prehľadovej literatúry. Autorka nerieši problém definície 

mystifikácie, ale uvádza referencie na autorov, ktorý sa s týmto pojmom vysporadúvajú 

rôzne, a často okrajovo. Mystifikácia je najčastejšie spájaná s podvrhmi alebo sa poníma 

ako textová stratégia v komických žánroch. V prípade teórie rečových aktov a teórie hier sa 

ukazuje začleňovanie pojmu mystifikácie do ich kontextov ako nadbytočné. Autorka by sa 

s mystifikáciou mohla vysporiadať ako s textovou stratégiou a začleniť ju do metodológie 

vychádzajúcej z pojmu intertextuality. Totiž aj cestou konvenovania niektorým teóriám – 

napríklad stotožnením sa s tým, že mystifikácia je jedným z rysov absurdného humoru – by 

sa autorka musela zaoberať otázkami či hry DJC charakterizuje absurdný humor, a napokon 

čo to je absurdný humor. Kvalite textu by prospelo, keby sa autorka vyhla nejasným 

formuláciám ako: „Mystifikace v Česku slouží k popisu různorodých jevů. Přes zatajování 

totožnosti autora�(…) po falzifikáty.” Alebo: “Jedná se o text, ve kterém si autor „pohrává“ se 

záměnou a předstírá, že za určité situace�a podmínek platí to, co je napsáno.” Autorka 

neuvádza vlastné chápanie mystifikácie, ani jednoznačne nevyberá z uvedených 

referovaných teórií tie znaky, ktoré by vyhovovali skúmanému materiálu. V kapitole 2.1.3. sa 

dočítame, že mystifikácia čitateľa „přivádí na další možnou interpretaci díla. K docílení 

autorova mystifikačního záměru napomáhá konvence, které si je čtenář vědom. Zde si 

musíme ovšem uvědomit, že z tohoto hlediska velice záleží na čtenářově kompetenci�“ 

V tomto momente sme už veľmi blízko teóriám kostnickej školy, a tu by mohla autorka 

mystifikáciu ako textovú stratégiu – ktorou určite je, pokiaľ rozmnožuje možné interpretácie – 

poľahky pričleniť do skúmania fungovanie intertextuality vychádzaním z prác o intertextualite 

od Renate Lachmann.  

Autorkino skúmanie intertextuality v hrách DJC je nedostatočné. Vyplýva to to jednak 

z nedostatočného teoretického naštudovania – autorka v podstate vychádza iba z Homoláča 

a intertextualitu rozkladá na príklady, často banálne, usporiadané do literárnych parodických 

žánrov, alúzií, citátov a parafráz. Práve toto „upratanie“ sťažuje výskum fungovania 



intertextuality. Súčasne autorka nerozpoznala významnejšie odkazy. Napríklad v kapitole 

o jazykovej komike ilustruje použitie hlasnej reči v hre Záskok, kde postava profesionálneho 

herca prednáša posledné repliky Vávru z Maryše. Dôležitejšie pritom je, že Svěrák paroduje 

konkrétnu hereckú konvenciu.  

Autorka sa pomerne široko, a znova iba prehľadovo, navyše vychádzajúc z jediného autora, 

venuje teóriám komiky. Pojednáva o veciach, ktoré s predošlými kapitolami veľmi nesúvisia. 

Teórie komiky a smiechu by vystačili na samostatnú prácu, To, že autorka nemá podklady 

na rozlišovanie rôznych autorov uvedených v prehľadovej literatúre vidieť na tom, že medzi 

autormi, ktorý sa zaoberali komikou, sa nachádza aj Luigi Pirandello, ktorého dôvody na 

napísanie knihy o humore neboli ani tak výskumné, ako existenčné. Autorka tiež zbytočne 

uvádza druhy komiky; najmä keď charakterová či situačná komika nevystihujú hry DJC. 

V podstate by postačovalo skúmať semiotiku parodických žánrov a odpovedať na otázky 

ako: Na základe čoho rozpoznáme, že Prof. Fiedler je fiktívna postava? Pokiaľ chce autorka 

skúmať javy, ktoré stoja za úspechom DJC, mohla by sa zamerať na to, že mnoho 

úspešných diel je štruktúrne rozvoľnených, a mohla by v nich sledovať konkrétne fungovania 

intertextuality.  

 

Z jazykového hľadiska je práca na prijateľnej úrovni. Ale nájdeme v nej napríklad chybu v 

písaní priezviska Pořízková – Pařízková. Už nepríjemnejšia je gramatická zeugma: “K 

mystifikaci se úzce váže pojem intertextualita. Ten je v díle Divadla Járy Cimrmana taktéž 

velice důležitý. Bez něj by nemohly vzniknout hry, ani celkový mýtický úzus o životě a díle 

neuznaného českoněmeckého génia Járy Cimrmana.” Hry DJC by iste mohli vzniknúť bez 

pojmu. 

 

Práci by prospelo upresnenie metodológie a následné zúženie tematického záberu.   

 

Navrhujem prijať prácu k obhajobe a predbežne navrhujem hodnotenie medzi 3 a 4. 

 

V Prahe, 19. 9. 2016        Tomáš Kladný    

 

 


