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Posudek vedoucího práce 

Diplomantka se ve své bakalářské práci věnuje vybraným dramatům Karla Čapka. 

Rozhodla se pro R.U.R., Matku a Bílou nemoc. Svůj výběr zdůvodňuje důležitostí jednotící 

myšlenky těchto děl, kterou už od úvodu práce vytyčuje jako "boj o lidstvo". Jako svůj úkol si 

zadává nejen rozbor daných prací, ale i vyhodnocení reakce dobové kritiky a postižení 

významu těchto děl pro českého adresáta v době jejich uveřejnění a s časovým odstupem v 

době současné. 

Práce je členěna do čtyř kapitol. První se zabývá stručným přehledem základních fakt 

ze života K. Čapka s přihlédnutím k jeho celkové tvorbě a soustředěním se na práce 

dramatické. Druhá kapitola představuje vybraná dramata v kontextu autorovy tvorby a klade 

si otázku, co mají dané tři hry společného a v čem se liší, předběžně vyslovuje hypotézu, 

kterou se na textech ajejich rozborech zdařile pokouší potvrdit. 

Detailnímu rozboru vybraných dramat se věnuje kapitola třetí, jejíž závěry jsou místy 

umocněny, částečně podpořeny následující čtvrtou částí práce obsahující komentovaný 

přehled dobové kritiky a její reakce na dramata. Obě poslední části někdy stojí i v mírné 

opozici, přičemž pisatelka práce své závěry náležitě komentuje a zdůvodňuje, což činí i 

v závěru bakalářské práce. 

V předložené práci pisatelka potvrzuje stálou aktuálnost vybraných Čapkových děl, 

která spojují utopické rysy, nadčasové téma boje o přežití lidstva i obdobná kompozice prací. 



Myšlenka o přínosu dramat, a to nikoliv jejich pouze v námětové originalitě, ale i 

v neopakovatelnosti zpracování, je názorně potvrzována vhodně vybranými citacemi, které. 

vhodně umocňují teoretické závěry, k nimž pisatelka práce dospěla. 

Bakalářská práce se věnuje nejen obsahové analýze vybraných dramat, snaží se i o 

širší přístup, ale pouze částečně se soustřeďuje na teoretickou otázku výstavby dramat, zde 

dramatu-utopie. V tomto spatřuji určitý nedostatek předkládané bakalářské práce. 

Hodnotím porovnání obdobných kompozičních rysů srovnávaných děl, citlivé 

vytýčení první rozsáhlejší části dramat, toto vše diagnostikující problém spojený s jistou 

formou diktatury, postihnutí charakteru druhé části děl, více či méně dramaticky usilujících o 

určité řešenÍ. 

Závěry, k nimž autorka dospěla, jsou konfrontovány s dobovou aktuálností děl i 

s občas rozporuplnými stanovisky dobové, případně současné kritiky. V konfrontaci vlastních 

stanovisek se závěry odborné kritiky a literatury Askhen Khazarová dospívá k závěrům 

podtrhujícím nejen dobový, ale i současný význam sledovaných dramat. Práce potvrzuje, že 

etické spory o vyznění některých sledovaných děl postupně přerůstaly rámec divadelní kritiky 

a dostávaly se až k úvahám kulturně politickým a ani v dnešní době neztrácejí rysy 

aktuálnosti. 

Za nejpřínosnější rys práce považuji její zaujatost, důkladnost i vyznění, ve kterém se 

Askhen Khazarové podařilo demonstrovat, jak silně i přes občas negativně vyznívající 

kritické hlasy působila Čapkova dramata na tehdejšího diváka, jak např. F. X. Šaldou 

odmítaná "primitivní" témata o zmechanizování života hovořila k divákovi nejen v době 

jevištního ztvárnění hry, ale jak živě působí i v současnosti. 

Text studie je poměrně dobře zpracován i po stránce pravopisné, až na občasné 

překlepy (např. str. 9 - k názoru na díl!!, str. 11. - chybí čárka u věty vložené "které nebylo 

v českém literárním světě natolik populární,." atd.) 

Bakalářská práce diplomantky je celkově psána dobrou češtinou, je čtivá, zajímavá, 

oceňuji zvládnutí a zpracování odborné literatury, která je vhodně vybrána. 

Práci doporučuji k obhajobě a vzhledem kjejímu samostatnému vypracování navrhuji 

hodnocení: velmi dobře. 
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