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Posudek na diplomovou práci: 

Martina Vašáková: Spor o povahu dramatického textu. Katedra estetiky, FF UK, 2017, 137 

stran. 

 

Již název diplomové práce Martiny Vašákové charakterizuje hlavní cíl práce, jímž je 

zmapování dobové diskuze k tématu povahy dramatického textu v teoretických pracích 

českých autorů první poloviny 20. století (s jedinou výjimkou, k níž se ještě vrátím), která 

byla vyvolána spisem Otakara Zicha Estetika dramatického umění. Autorka tuto dobovou 

rozpravu představuje jako významný dobový estetický spor, který se v hranicích českého 

estetického „území“ odehrával na pozadí utváření nových estetických koncepcí (zejména 

strukturalismus) a nástupu poetiky několika směrů avantgardního divadla.  

Přestože je tematickým středem práce spor vyvolaný uvedeným Zichovým spisem, Vašáková 

velmi vhodně nejprve v první kapitole charakterizuje Hostinského pojetí dramatického textu  

v rámci jeho vymezení složek dramatického díla (technická poznámka: v „Obsahu“ není 

uvedena tato první kapitola). To jí ve druhé kapitole umožňuje stručně objasnit, jaké základy 

Zich od svého učitele Hostinského kriticky přebírá, a jak z nich rozvíjí vlastní koncepci 

dramatického umění. S využitím sekundární literatury ukazuje, v čem spočívají hlavní zásady 

Zichova přístupu k dané problematice a výklad soustřeďuje zejména na vysvětlení jeho 

inovativních řešení pojetí dramatu: především Zichův návrh na vynětí dramatického textu 

z literatury, odklon od Hostinského chápání dramatického umění jako umění samostatného 

(tedy nikoli jako u Hostinského sdruženého z několika samostatných umění), převedení 

jednotlivých umění podílejících se na dramatickém umění do složek dramatického díla a 

vyzdvižení umění herce jako základní podmínky dramatičnosti celého díla s tím, že všechny 

ostatní složky jsou dramatické jen do té míry, v jakém herectví přispívají. V klíčové kapitole 

diplomové práce následně autorka správně identifikuje Zichovu základní podmínku existence 

dramatického díla – „existenční podmínkou dramatického díla je jeho skutečné provozování“ 

– a zdůrazňuje, že pro Zichovu teorii dramatického díla je určující vnímatelovo hledisko. 

Hlavním předmětem zkoumaného sporu, který diplomová práce průběžně a systematicky 

sleduje, se tak stává ta část Zichovy teorie, v níž pouhé vnímatelovo čtení dramatického 

textu považuje za nedostatečnou náhradu dramatického díla jako celku, což může vést 

k chybnému závěru, že je dramatické dílo vřazováno do literatury – a tím navíc dochází také 

k dalšímu chybnému závěru, že je zápis dramatického díla zaměňován za plnohodnotné 

umělecké dílo.   

V dílčích podkapitolách autorka tematizuje Zichovo pojetí herectví, jeho rozlišení herecké 

postavy od dramatické osoby a pojetí dramatického textu. Na tomto základu se potom 

v dalších kapitolách práce věnuje teoriím dalších dobových autorů a konfrontuje je 

s představenou Zichovou koncepcí.  

Nejprve se zabývá Zichovým vztahem k dobové divadelní avantgardě, zkoumá, nakolik se 

nové divadelní směry promítly do Zichova spisu. Na příkladech dvou avantgardních 

divadelních režisérů a současně teoretiků (Jiří Frejka a Jindřich Honzl) demonstruje Zichovy 

argumentace, které ho vedli k názoru, že dobová praxe divadelní avantgardy narušuje princip 
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dramatičnosti, a proto ji do své teorie nezahrnul. Kladem této kapitoly je autorčina důkladná 

analýza Frejkových a Honzlových inovací, které zde nejsou zcela chápány jako předmět sporu 

se Zichem, ale spíše jako poukázání na to, co oba avantgardní režiséři přinesly nového do 

vztahu mezi dramatickým textem a jeho realizací, v čem se od Zicha zásadně odlišují a v čem 

z něho vycházejí.  

Další kapitola se věnuje vztahu Jana Mukařovského k Zichově Estetice dramatického umění. 

Tuto kapitolu pokládám z hlediska cíle práce za zásadní, protože nejlépe vystihuje podstatu 

dobového estetického sporu. Vašákové se velmi dobře podařilo ukázat a interpretovat 

několik úrovní sporu mezi  Mukařovského a Zichovým pojetím dramatického umění. Správně 

upozorňuje na to, že Mukařovský se od Zicha odchyluje zejména z toho důvodu, že do své 

koncepce zahrnuje přínos avantgardních inovací. V první řadě jde o osamostatnění 

jednotlivých složek v avantgardním typu divadla. V rámci sledovaného sporu o povaze 

dramatického textu se tento vliv u Mukařovského promítá do jeho názoru, že tento text patří 

jak do struktury literatury, tak do struktury divadla, přičemž je zcela zásadní, že vstupem do 

struktury divadla se podstatně proměňuje. Pro Mukařovského ovšem dramatický text na 

rozdíl od Zicha může existovat jako literární dílo. Od tohoto zásadního analytického zjištění 

autorka postupuje k dalším dílčím tématům, na nichž demonstruje další dílčí odlišnosti mezi 

oběma koncepcemi, které se zejména projevují v pojetí herce – pro Mukařovského není 

herectví nutně nadřazené ostatním složkám, tudíž pro Zicha zcela klíčovou roli herce může 

podle Mukařovského převzít kterákoli ze složek a stát se tak přechodně nositelem 

dramatičnosti. Autorka do zvolené problematiky velmi vhodně zařazuje také Mukařovského 

objevnou problematiku záměrnosti a nezáměrnosti v umění. Prokazuje ovšem, že ještě před 

Mukařovským v souvislosti s hercem podnětně uplatnil dynamický vztah mezi záměrností a 

nezáměrností Jiří Veltruský, jemuž je věnována následující kapitola práce.  

Veltruský je poslední z významných dobových teoretiků divadla, jehož teorii Vašáková 

sleduje z hlediska cíle své práce. Vychází zejména z analýzy jeho spisu Drama jako básnické 

dílo a s oporou sekundární literatury (zejm. Osolsobě a Procházka) poukazuje na skutečnost, 

že Veltruského knihu lze na jedné straně chápat jako popření Zichova základního 

metodologického předpokladu, na druhé straně oceňuje Zichovo novátorské odhalení 

dramatického prostoru jako neustále se dynamicky proměňujícího souboru vztahů. Autorka 

dále přesvědčivě prokazuje, že se Veltruský s oporou v Mukařovského strukturalistickém 

přístupu k problematice dramatického díla nejvíce soustřeďuje na to, aby ukázal na Zichovy 

omyly a pokusil se je vyjasnit poukázáním na to, že dramatický text patří jak do struktury 

literatury, tak také struktury divadelní, přičemž v těchto rozdílných strukturách není 

identický, protože se vstupem do jiného znakového systému transformuje. Autorka se ovšem 

věnuje stanovenému cíli práce zejména na úrovni Veltruského jednoznačného příklonu k 

primárnímu zasazení dramatického textu do literární struktury, což v jeho pojetí znamená, že 

divadelní provedení tohoto textu není nutné. 

Poměrně rozsáhlá závěrečná kapitola připojuje do diskuze ke sledovanému sporu ještě teorie 

Zdeňka Hořínka. Vašáková zařazení tohoto autora odůvodňuje tím, že na rozdíl od hlavních 

postav dobové linie sporu (Zich-Mukařovský-Veltruský), které ovšem sjednocuje sémiotický 

přístup k diskutovanému tématu, chce představit teorii, která se dramatickým textem zabývá 
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i „mimo sémiologickou linii úvah“. Vašáková označuje Hořínkovo řešení jako 

„hermeneutické“, protože chápe jako zcela nezbytné, aby se inscenační realizace 

dramatického textu oddělila od pojímání tohoto textu jako samostatného literárního díla. 

Hořínek je tak do práce vsazen jako jediný teoretik divadla, který nenáleží k dobovému sporu 

o povahu dramatického textu. V tomto smyslu by bylo možné pohlížet na tuto závěrečnou 

kapitolu jako nadbytečnou, překračující původní cíl práce. Autorka zařazení Hořínkova pojetí 

dramatického textu do hlavní osy práce odůvodňuje tím, že jeho přínos do řešení sporu je 

oproti všem předcházejícím teoriím zcela odlišný zejména v tom, že odmítl „sémiotické 

teorie“ (zahrnuje do nich všechny dobové teoretiky počínaje Zichem), protože nepřinesly 

správné řešení. Domnívám se, že u Hořínka je důležitější jeho pojetí inscenace jako 

interpretace dramatického textu. Autorka se tomuto tématu věnuje v samostatné dílčí 

podkapitole. Jako problematické z hlediska popisovaného Hořínkova zacházení pojmu 

„interpretace“ vidím to, že v práci bylo na tento pojem správně poukázáno již na s. 83, kde 

při analýze Mukařovského pojetí divadla jako interpretace dramatického textu chce autorka 

termínem interpretace vyřešit skutečnost, že se básnické dílo vstupem do struktury divadla 

proměňuje a současně upozorňuje na to, že s tímto termínem chtějí teoretikové obhájit 

nutnost úprav dramatického textu pro jevištní ztvárnění a přitom mluvit o identitě různých 

divadelních her na základě stejného textu. Autorka zde upozorňuje na to, že Mukařovský 

pokládá definování napjatého vztahu mezi divadlem a dramatickým textem pomocí termínu 

interpretace za nadbytečné – a v poznámce odkazuje na později komentovanou teorii 

interpretace Z. Hořínka. Moje kritická výtka tak míří k tomu, že se Vašáková k tomuto 

rozporu (sporu) ve výkladu pojmu „interpretace“ v závěrečné kapitole nevrací a nevyužívá ho 

k objasnění toho, zda ona „rehabilitace“ pojmu interpretace u Hořínka v odstupu několika 

desítek let nějak pozitivně přispěla k řešení sporu o povahu dramatického textu. 

Diplomová práce Martiny Vašákové má jednoznačně formulovaný cíl práce, který 

soustředěně sleduje, analyzuje, komentuje a interpretuje průběžně ve všech kapitolách. Pro 

dané téma prostudovala všechnu relevantní primární literaturu a velmi dobře vybrala a 

využila sekundární literaturu. Velmi kladně hodnotím způsob, jakým se autorka dokázala 

zorientovat v pramenech a vytáhnout z nich pro téma zásadní části, a velmi přesně a 

argumentačně přesvědčivě je využít v jednotlivých kapitolách. Na velmi vysoké úrovni je také 

stylistická úroveň práce. 

Celkově práci hodnotím jako velmi kvalitní, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji klasifikaci: 

výborně. 

 

V Praze dne 16. 6. 2017 

Doc. PhDr. Roman Dykast, CSc. 


