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1. Celková 

charakteristika 

Splnění zásad zpracování práce, adekvátnost titulu práce, naplnění stanoveného 

cíle, logická struktura práce, vyváženost a propojenost teoretické a praktické části 
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2. Teoretická část Stanovení a splnění cílů, prezentace různých teoretických přístupů k řešení 

problému, jejich kritické posouzení a zvolení relevantní teoretické základny pro 

realizaci praktické části 
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3. Praktická část Vhodnost a aplikace zvolené metodologie, jasnost formulace hypotéz, relevantní a 

srozumitelná argumentace a interpretace získaných výsledků, jasnost formulace 

závěrů práce 
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4. Jazyková úroveň Gramatická správnost a komplexnost, slovní zásoba, koheze a koherence textu, 

interpunkce a stylistické aspekty, celková úroveň jazykového projevu 
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5. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, konzistentnost 

úpravy práce, odpovídající rozsah práce, adekvátnost a provedení příloh 
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6. Práce s odbornou 

literaturou 

Kvalita, množství a relevance odborných zdrojů, kritický přístup ke zdrojům, 

odpovídající úroveň citační praxe  
4 

 

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 

Pavel Mládek si jako cíl své práce zvolil srovnání muzikálu Hamilton: An American Musical (2015) a jeho 

předlohy, biografie Alexandr Hamilton (2004) od Rona Chernowa. K analýze si autor vybral první dějství, 

které vnímá jako odpovídající vzorek díla. Bakalářská práce na svém začátku stručně nastiňuje okolnosti 

vzniku a vztahu muzikálu a jeho životopisné předlohy, muzikálového žánru jako takového a zmíněno je i 

několik dalších příkladů transformace děl historické povahy na muzikál. Interpretační část práce pak 

porovnává v souladu s vytyčeným cílem práce, tedy zkoumán věrnosti muzikálu své předloze, textovou 

složku muzikálu s jeho životopisnou předlohou.  

Volba Hamiltona je i přes značnou popularitu díla v kontextu PedF UK originálním počinem. Autor svou 

prací poukazuje na svou dokonalou obeznámenost s divadelním kusem a pozadím jeho vzniku. Nepodnětná, 

                                                           
1
 Bodové hodnocení na škále 1-5 (5 bodů maximum), 0 bodů z jedné či více posuzovaných oblastí automaticky znamená, 

že práce není doporučena k obhajobě. 



či spíše neexistující hypotéza založená na srovnání životopisné předlohy a muzikálu s přihlédnutím 

k pochopitelným a nebytným změnám, které byly provedeny při procesu adaptace, a téměř naprostá absence 

opěrných bodů v teoretické části, která v práci v podstatě chybí, způsobují, že práce ve výsledku nabývá 

spíše popisného charakteru. Navíc právě z hlediska autorovy znalosti muzikálu nerozumím jeho rozhodnutí 

soustředit se pouze na textovou složku, kterou zdůvodňuje v úvodu své práce následujícím způsobem „the 

musical utilises many modern approaches with music, dancing, style, and casting, but these are more 

difficult to compare as they either do not serve the story or are not meant to convey historicity“. Autor 

rovněž opakovaně používá obraty jako „truthfulness“ (Závěr), „historical fact“ (str. 21) ve spojení 

s porovnáním biografické knihy a její muzikálové adaptace, aniž by uvážil, se srovnává drama s literaturou 

faktu, nikoliv historickými záznamy. Jde tedy o porovnání verze s verzí, nikoliv verze a reality. Z toho 

důvodu se domnívám, že by práci prospěl mnohem hlubší ponor do teorie adaptace v teoretické části a užší 

zkoumaný vzorek v interpretační části práce, který by dal vyniknout i jiným než textovým komponentům 

nesmírně zajímavého muzikálového ztvárnění a zároveň i autorově znalosti hry. Autorova schopnost 

analýzy a syntézy a jeho nezanedbatelné jazykové kvality by umožnily mnohem zevrubnější analýzu než tu 

pečlivě provedenou, nicméně poněkud mechanickou, kterou nalézáme v interpretační části práce. Zajímavá, 

byť v práci nerozvedená, je volba titulu bakalářské práce a doufám, že se k ní autor blíže vyjádří při 

příležitosti své obhajoby. Z formálního hlediska práce naplňuje nároky kladené na takový typ práce, 

stylisticky a jazykově je dokonce místy převyšuje.  

 

Témata a náměty k diskusi při obhajobě 

1. Jak by autor popsal hypotézu, na které založil svou práci? 

2. Bylo by možné v průběhu obhajoby zmínit nějaká teoretická východiska, která by bylo možné do práce 

dodat?  

3. Jak by autor interpretoval titul své práce vzhledem k jejímu obsahu? 

5. Co je důvodem autorova soustředění na textovou stránku muzikálu? 

  

Práci tímto 
  

k obhajobě.
2
 

 

Datum: 21. května 2019 

Podpis: 

                                                           
2
 Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení výkonu studenta v 

průběhu obhajoby. 


