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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: vedoucí práce 

Autor/ka práce: Eliška Řehořová 

Název práce: Všichni (ne)hrajeme divadlo: percepce a diferenciace profesních a sociálních rolí v 

divadelním prostředí 

 

Vedoucí práce: Mgr. Martin Tremčinský 

Oponent/tka:  

Navržené hodnocení: Velmi dobře (D) 

 

 

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

Ano, cíle práce zjistit, „co pro herce znamená hrát role, které hrají vědomě [a] zda herci své osobní 

a herecké životy propojují nebo je drží zcela odděleně“ (str. 9), jsou jasně stanovené a vztažené k teoriím 

E. Goffmana a profesní sociologie.  

Závěry, které jsou prezentovány hlavně v podobě shrnutí a dílčí intepretace získaných dat, bohužel 

komunikují s teoretickými východisky a cíli práce jen v náznacích (viz. Bod 4).        

Práce je strukturovaná standartně.  

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

Ano. 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

Vzhledem k tomu, že sběr dat probíhal v době globální pandemie covid-19, bez možnosti 

kontaktovat respondenty face-to-face, byla kolegyně Řehořová nucena improvizovat a data získávat 

elektronicky. I přes tento “handicap“ jsou získaná data více než dostačující pro účely výzkumu a 

jejich kvalita si zaslouží vyzdvihnout, obzvlášť s přihlédnutím ke kontextu neustálé nejistoty, v jaké 

byla sbírána.      

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

Zde je největší slabina práce. Možná i vzhledem k těžkým okolnostem, za jakých text vznikal, 

obhajované práci chybí jasné analytické závěry. Přitom prezentovaná data a jejich dílčí analýzy 

napovídají, že autorka disponuje patřičnou sociologickou citlivostí, která by za méně dramatických 

okolností mohla být více rozvinuta ku prospěchu jejího argumentu. Takto se bohužel čtenář jen 

domýšlí, co všechno by se dalo ještě z dat interpretovat a vztáhnout k původním teoretickým 

východiskům.     

 

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

Ano.  
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6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí? 

S drobnými chybami, ale vcelku standartní.      

 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

Ještě jednou si dovolím vyzdvihnout kvalitu dat, které se kolegyni Řehořové podařilo získat, i 

přestože do poslední chvíle nebylo jasné, jak bude moci výzkum probíhat. Nakonec se rozhodla pro 

elektronický sběr, od kterého jsem ji jako její vedoucí odrazoval, a musím uznat, že její rozhodnutí 

mě neposlechnout bylo správné.    

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

V dílčí analýze dat naznačujete, že herecká profese nutí respondenty přehodnocovat a mnohdy i 

měnit jejich dosavadní chápání vlastního života (str. 16-17). Jak toto zjištění zapadá do Goffmanovy 

známé teze, že „všichni hrajeme divadlo“? Co toto zjištění vypovídá o stabilitě a proměnlivosti 

našich životních „rolí“? 

 

 

Celkové hodnocení práce: 

Eliška Řehořová předkládá relativně zdařilou práci, která ovšem trpí neoddiskutovatelnými 

nedostatky. Proto navrhuji hodnocení velmi dobře (D). 

 

 

 

Datum: 28.5.2021         Podpis: 
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