
POSUDEK ŠKOLITELE DIPLOMOVÉ PRÁCE 
Adéla Ježková: Dejvické divadlo - Proměny inscenační poetiky pražské 
komorní činoherní scény (1992 - 2007) 

Diplomová práce Adély Ježkové si kladla cíle na jedné straně nemalé
obsáhnout celých patnáct let dosud souhrnně nezpracované činnosti 
významného pražského činoherního divadla, v němž se za tuto dobu vystřídalo 
takřka nepřeberné množství herců, režisérů, výtvarníků i inscenací, a jež 
zaznamenalo v souvislosti se změnami uměleckých šéfrežisérů i výrazné stylové 
i dramaturgické proměny - a na druhé straně jde o práci metodologicky velmi 
skromnou, až minimalistickou. Autorka rezignovala na hlubší kriticko
analytický pohled a spokojila se v podstatě s "pouhou" kronikářsky vedenou 
pečlivostí a dokumentární spolehlivostí, s níž chronologicky vypravuje příběh 
divadla, a to jak éru Bornovu, jež končí přechodem do Divadla v Dlouhé, tak éru 
Krobotovu, která trvá dodnes. Vycházela přitom převážně z vnitřních materiálů 
divadla, vzpomínek a svědectví jeho protagonistů, doplněných kritickým 
mediálním ohlasem jednotlivých inscenací, a to jak na mateřské scéně, tak na 
nejrůznějších festivalech. (Už samotný fakt stále častějších ohlasů i pozvání na 
tyto festivaly svědčí o rostoucí umělecké i společenské prestiži malého, zprvu 
nenápadného divadélka mimopražské centrum, jež - na rozdíl od většiny 
ostatních srovnatelných a zavedených pražských zavedených scén - začínalo od 
čistého stolu a nemohlo navázat na žádnou místní ani historickou tradici). 
Snažil jsem se svou roli školitele uplatnit - kromě permanetních stylistických a 
jazykových, ale i formálních připomínek (způsob citací) - zejména stálým 
apelem na autorčinu kritičnost při čtení zdrojů, tj. aby pokud možno nepodléhala 
vzpomínkám a sebehodnocení samotných tvůrců a interních materiálů této 
významné pražské scény. 
Do jaké míry se mi to podařilo, musí posoudit jiní. I jejich názory - stejně jako 
způsob a průběh obhajoby diplomantky - ovlivní to, zda u svého předběžného 
hodnocení práce známkou velmi dobře ,zůBta~ čf' ikoli. Práci tím samozřejmě 
doporučuji k obhajobě. i \! C ' ! 
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