
Posudek na diplomovou práci  Jitky Sedlákové 
“Social Themes in In-Yer-Face Theatre Plays”  
 
Jako téma své diplomové práce si Jitka Sedláková zvolila prezentaci jedné z nejzajímav�jších, 
nejosobit�jších a také nejkontroverzn�jších tendencí na britské literární scén� devadesátých 
let minulého století „In-Yer-Face Theatre“, neboli specifické varianty divadla malé formy, 
tzv. zážitkového �i prožitkového dramatu. K tomuto ú�elu si diplomantka vhodn� zvolila 
pravd�podobn� dv� nejznám�jší hry tohoto žánru, Blasted (1995) autorky Satan Kane a 
Shopping and Fucking (1995) autora Marka Ravenhilla. Principem této dramatiky je nadnést 
ur�itý sociální problém a namísto jeho morálního hodnocení �i nabídnutí �ešení p�im�t diváky 
spoluprožívat tento problém spole�n� s herci na jevišti a potažmo s postavami p�íb�hu. Aby 
byl tento prožitek co nejintenzivn�jší a tudíž autenti�t�jší, „In-Yer-Face Theatre“ využívá celé 
�ady nekonven�ních, šokujících a tabuizovaných témat, motiv� a scén. Základním aspektem 
tohoto procesu je sebe-reflexivita na n�kolika úrovních – p�edevším však hry jako takové, 
herc� a divák�. Vzhledem k tomu, že je v �eském prost�edí tento vývojový sm�r sou�asného 
dramatu v podstat� nepopsaný, považuji téma této diplomové práce za velmi p�ínosné, které 
pro autorku jist� p�edstavovalo zajímavou výzvu pro demonstraci její schopnosti analytické a 
interpreta�ní práce s textem. 

Diplomová práce Jitky Sedlákové je velmi koherentní, neodbo�uje zbyte�n� od 
daného tématu, je dopln�ná vyváženým po�tem vhodn� zvolených citací z primárních i  
sekundárních zdroj�. Práce je psaná �tivým jazykem a k jejímu dobrému dojmu také p�ispívá 
jen minimální množství gramatických, stylistických, �i jiných formálních nep�esností. Hned 
první �ást zaujme teoretickým úvodem do konceptu „In-Yer-Face Theatre“, po n�mž 
následuje zajímavá kapitola pojednávající o vývoji divadelní cenzury v Británii od roku 1737 
do sou�asnosti, která pom�že lépe pochopit p�ijetí obou analyzovaných d�l soudobým 
publikem i kritikou. Následující �ásti p�edstavují jednotliv� oba autory, jejich krátkou 
biografii, p�íslušné hry a jejich p�ijetí v Británii i zahrani�í. Jako nesmírn� p�ínosnou považuji 
podkapitolu 4.5.1, která pojednává o �eské inscenaci Ravenhillovy hry Sleeping Around 
(1998) na scén� Strašnického divadla v lednu letošního roku, která je založena na autor�in� 
rozhovoru s režisérem tohoto p�edstavení Vojt�chem Št�pánkem. Za o n�co slabší považuji 
poslední �ást práce, která se zabývá zpracováním témat násilí a krize maskulinity v Blasted a 
Shopping and Fucking, která, na rozdíl od �ástí p�edchozích, je trochu mechanicky popisná a 
nepracuje s žádnými sekundárními zdroji. Domnívám se, že konfrontace s alespo� jednou 
teoretickou (sociologickou, psychologickou �i literárn�-teoretickou) studií zabývající se 
tématem krize maskulinity v post-feministickém sv�t� by této �ásti práce výrazn� prosp�la. 
Cht�l jsem se tedy diplomantky zeptat, zda je s n�jakou takovou studií obeznámena, nebo zda 
se ve své analýze opírala výhradn� o své znalosti, zkušenosti a názory. 

Z výše uvedených d�vod� se domnívám, že diplomová práce Jitky Sedlákové je velmi 
zajímavá, dob�e strukturovaná, a podep�ená d�kladnou znalostí a využitím primárních i 
relevantních sekundárních zdroj�. Proto práci doporu�uji k obhajob� a navrhuji hodnocení 
výborn�. 
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