
Oponentský posudek diplomové p."áce Adély Ježkové 
Dejvické divadlo - Proměny inscenační poetiky pražské komorní 
činoherní scény (1992 - 20(7) 

Diplomová práce Adély Ježkové je věnována Dejvickému divadlu. Autorka 
sleduje činnost této významné pražské scény v celé časové rozloze její existence a 
ve víceméně chronologicky postupujícím v)'ldadu usiluje stejnou měrou pojednat 
tvorbu obou postupně zde pracujících souborLI (tedy Bornova i Krobotova) a 
věnovat samostatnou kapitolku takřka všem zde vznikl)'1ll inscenacím. 

Rozloha takto vymezeného tématu je značná a už jen díky ní by práce mohla 
posloužit např. jako výchozí podklad vypracovaní slovníkového hesla Dejvické 
divadlo. Odvrácenou stranou zvoleného přístupu je pak vedle jisté monotónnosti a 
nediferencovanosti výkladu (variace věty "Soubor se s inscenací účastnil několika 
přehlídek a festivalLI" uzavírá nejméně polovinu kapitol') zejména obecnost, ba 
místy až vágnost jednotlivých tvrzeni, jakkoliv jsou ve své podstatě správná. 
V přístupu k pramenLlm, z nichž diplomantka pracuje př'edevším s ústním 
svědectvím ull1ělcú, doplněným studiem recenzí a kritik. chybí prvek kritické 
analýzy a interpretace. Práce tak nepokročí, ani v jednotlivých kapitolách ani 
v závěru, k pokusu postihnout a pojmenovat jedinečnost tvúrčí poetiky Dejvického 
divadla, který by měl. domnívám se, tvořit její jádro. 

Čteme-Ii například na s. 17, že v inscenaci Jana Schmida Ohroz)' Pie/ra 
8reughela "nešlo o nápodobu výtvarného umění, ale jen o možnost využít obraz 
pro svobodnou hereckou akci" jejímž byly slavné obrazy ,Jeitmotivem", nelze 
nejspíše nic namítat, ale rádi bychom si přečetli alespOll popis (když už pro rozbor 
a intcrpretaci není místo) těchto scénických inspirací. Pr-inesly-li. jak se píše 
v zaveru, inscenace 1. A. Pitínského .. nový v)'klad scénografie", slušelo by se 
alespOll naznačit, v čem spočíval. Podobnč málo nebo ještě méně se dozvíme např. 
o konkrétní podobě inscenací C'en1Cí díra nebo Si/"l{fJ. Detailně analyzováno není 
ostatně an i nap!". nastudován í Revi::oru, které sama autorka označuje za 
přelomové ... 

S výjimkou pasaze o inscenaci Sph::nr?ni volholl, kde je vedle stylistických 
neobratností (např. "Smrt hladem je Otýlií ll1oudr'e pr-ipravena jejím sdělením o 
střídmosti v jídle už během jejího pobytu v penzionátu."') možno nalézt i těžko 
srozumitelné věty (např. .. V druhé části pf"edstavcní se začínají vynořovat vinny, 
trestající smrtí nevinné.", obojí s. 56) je práce psána zvládnutým publicisticky 
výkladov)'m stylem. 

Práce má uspokojivě řešeny všechny požadované formální náležitosti, zejména 
odkazy na citace a seznam literatury. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku dobře. 


