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Průběh obhajoby: Uchazeč představil svou bakalářskou práci, v níž se soustředil na
autorské postupy (figurální dvojice a verbální rozuzlení) a motivy v
Horníčkových dramatech 70. a 80. let 20. století. Byla zformulována
následující hypotéza: hry budou motivicky spřízněné a téma bude
spočívat v tom, že postavy se budou chtít vymanit ze společností
předepsaných rolí. Hry byly rozděleny do určitých kategorií.
Vedoucí práce nastínil genezi práce a ocenil přístup bakalarianta k
zvolenému tématu, konstatoval o to, že v podstatě chybí speciální
literárněhistorická práce kromě příslušných kapitol v akademických
dějinách literatury (Janoušek a kolektiv). Postupně došlo k
přehodnocení využití historicko-politického kontextu spíše k posunu
k využití kontextu tehdejšího divadelního provozu. Oponent ocenil
metodologii práce a uvedl dílčí nedostatky, které nepovažuje za
natolik závažné (např. drobné terminologické nedostatky, závěry
dílčích kapitol nebyly shrnuty v závěrečné kapitole). Následující
diskuze se týkala (mimo jiné) charakteristiky komiky v
Horníčkových dramatech, použité teatrologické terminologie a proč
považuje bakalariant hru Můj strýček kovboj za nejzdařilejší.
Uchazeč reagoval v diskuzi velmi přesvědčivě.

1 220055 - Vilém Dvořák



Výsledek obhajoby: výborně (1)

Předseda komise: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D. ............................
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