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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Typ posudku: oponentský

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: Mgr. Nela Andresová

Navržené hodnocení: D–E

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

V úvodu práce je nastíněn výzkumný záměr: Jak funguje hraní vědomích rolí a zda má vliv na 
hercův osobní život. 
V metodologické části práci je téma rozvedeno více: Co pro herce znamená hrát role, které hrají 
vědomě? Dále je uvedena další otázka: Zda herci své osobní a herecké životy propojují, nebo je drží 
zcela oddělené. Následně jsou položeny další konkrétní otázky:

• Jak jsou herci ovlivňováni svými profesními rolemi? 
• Jakým způsobem oddělují herci svůj osobní život od toho profesního? 
• Jak se promítá profesní život herce do osobního? 
• Jaký vliv má na schopnost oddělování osobního života od profesního délka profesních 

zkušeností? 
• Jak herci vnímají profesní role, které hrají? 

Bylo by vhodnější výzkumný cíl formulovat jasněji a držet se ho v celé práci. Otázek je příliš 
mnoho, což je poměrně chaotické. Práce je jinak vhodně strukturovaná.

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

Autorka v práci uvádí celkem 16 zdrojů, mezi ně řadí i Jeřábka a Jiřincovou. K nim ovšem v textu 
žádný odkaz není uveden. Dále tři zdroje, ze kterých autorka čerpá, jsou slovníky. To považuji za 
problematické. Autorka využívá i cizojazyčné texty.
V metodologické kapitole autorka čerpá pouze z jednoho zdroje vázaného ke zvolené metodě 
analýzy dat. Kapitola by si však zasloužila důkladnější ozdrojování. 

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

Vybraní respondenti jsou rekrutováni z řad přátel autorky, z instagramu a metodou snowball. To je 
vzhledem ke stíženým podmínkám v době pandemie adekvátní. Ze stejného důvodu nebyly 
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realizované rozhovory vedeny osobně, ale přes e-mail. Následně byla provedena tematická analýzy. 

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

Adekvátní, argumenty vycházejí z provedené analýzy.

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

Ano, jsou.

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

Úroveň jazyka je v pořádku, stejně tak odkazový aparát je bez větších nedostatků. Formální stránka 
práce je v pořádku. 

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

Kladně hodnotím výzkumný záměr práce, téma považuji za velmi zajímavé a originální. Problém 
vidím v tom, že metodologická část není příliš logicky navázaná na teorii. V metodologické části 
zároveň veškerá práce s literaturou končí a dále autorka pouze pracuje se svými daty, nedochází 
k propojení s teorií. Samotná analýza je spíše popisem.

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce.

Jak byste definovala výzkumnou otázku?

V rámci práce jste vedla rozhovor s profesionálními i neprofesionálními herci a herečkami. V čem 
se v souvislosti s vaším tématem zásadně liší?

Celkové hodnocení práce: D–E

Datum: Podpis:
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