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Datum obhajoby : 07.01.2019 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Diplomant úvodem objasnil důvod volby díla E. A. Longena - s

důrazem na dílo dramatické, na dobové grotesky, etapy Longenovy
tvorby. Poukázal na groteskní prvky, princip vytváření komických
situací v Longenově díle. Soustředil se na rysy filmové grotesky a
vůbec na objasnění principu groteskna v chápání současném a v
rámci divadelní tvorby.

Školitel, dr. Smrčka, vyzdvihl část práce životopisnou, fakt, že
student zasadil E. A. Longena do soudobých kulturně-historických
souvislostí. V teoretické části pak dle školitele spíše převyprávěl děj
jednotlivých inscenací, rezignoval na obsažnější analýzu.

Oponent práce, prof. Mocná, hodnotí pozitivně obě části, hojné užití
sekundární literatury a také metodologické pozadí toho, jak
groteskno chápat. V praktické analýze postrádá školitelka kritéria
výběru, explicitní analýzu převládajícího typu komiky, resp. jak se
tvoří, její situační zakotvení.

V diskusi autor práce pojednal o kritériu výběru (dramata, která E. A.
Longen sám inscenoval jako "veselohry"), o výběru sekundární
literatury. Z. Švajda se následně vyjádřil k absenci analytické části
komiky. Tématem diskuse byla též groteska ve školní praxi.
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