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Zvolené téma je možné bez nadsázky označit za objevné. Jak plyne z rozsáhlých citací odborné 
teatrologické literatury, není překvapivě předmětem hlubšího zájmu, ačkoliv skýtá rozsáhlý prostor 
pro studium i experimentování. Jde o téma kulturologické, protože kostým, kroj, uniforma a další 
typy formalizovaného příležitostného oblečení hrají v kultuře významnou úlohu (např. obřady, zvyky 
obyčeje). Zvolené téma tak autorce na jedné straně dává možnost vytvořit originální a přínosnou 
studii a na druhé vyžaduje velkou míru samostatné heuristcké práce, protože v odborné literatuře 
nachází jen dílčí inspirace. Pozitvním rysem práce je osobní angažmá autorky ve zvoleném tématu. 
Výběr základních pojmů, používaných v práci je úplný. Jejich defnice autorka cituje z odborné 
literatury, aniž by je dále rozvíjela nebo komentovala. Tvoří spolehlivé východisko pro další vývody. 
Důkladnější popis společných a rozdílných funkcí oděvu a kostýmu, včetně příkladů jejich vlivu na 
uživatele či nositele, by celkovému vyznění práce přispěl.  

V poměrně rozsáhlé, na základě několika odborných studií zpracované kapitole, sledující vývoj 
odívání od starověkého Egypta do konce 20.tolet, se autorka snaží posthnout, vztah mezi dobovým 
oblékáním a divadelním kostýmem v historické perspektvě. Vývojové tendence jsou zachyceny věcně 
správně a výstžně. Snad je pro dvacáté stolet, ve kterém se zformovalo několik vyhraněných 
inscenačních stylů či škol, by bylo vhodné zmínit se o jejich specifckém přístupu ke kostýmu.

Je zřejmé, že na přelomu 19. a 20.stolet došlo, patrně pod vlivem proměny pojet divadla jako 
komplexního uměleckého díla i k nejvýznamnější proměněn funkce divadelního kostýmu. Byla 
posílena jeho znakově- významová funkce. Už není nahodilost nebo prvoplánovou charakteristkou, 
ale významným prvkem vizuálně významové složky inscenace v kontextu dalších použitých znakových 
systémů. Tuto proměnu autorka zaznamenává a dokumentuje na analýze vztahu mezi hercem, 
dramatckou osobou a dramatckou postavou.

Protože v použité literatuře našla pro téma své práce pouze obecnou inspiraci, provedla k poznání 
vztahu herce k jeho kostýmu sociologickou sondu formou polostandardizovaných rozhovorů 
nepočetné skupiny herců působících v jednom souboru. Autorkou vytýčené hypotézy jsou podřízeny 
studovanému tématu práce a otázky zformulované k jejich ověření mají všechny předpoklady ke 
zjištění postojů a názorů dotázaných. Interpretace zjištění je věcně věrná, stejně jako vyhodnocení 
vztahu mezi hypotézami a zjištěními. 

Práce Ivany Vojtové je zpracována se zaujetm, odpovědně a vynalézavě. Její členění je logické, volba 
jazykových prostředků vhodná. Obohacením je názorná obrazová příloha. Práce splňuje požadavky 
kladené na tento typ práce, a proto doporučuji její přijet k obhajobě.

Pro rozpravu o práci kladu následující otázky:

1) Jakou roli může hrát kostým v animaci kultury?

2) Do jaké míry mohou být historické kostýmy „srozumitelné“ dnešnímu divákovi?

3) Spatřujete nějaké rozdíly v charakteru a funkci kostýmu v základních druzích divadla (činohra, 
muzikál - opereta, opera, balet) v současnost?
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