
Posudek vedoucího bakalářské práce 

Název práce:  Imerzivní divadlo: Imerze a její specifické rysy v divadelní inscenaci 

Autor: Tomáš Loužný 

Vedoucí práce: doc. Radek Marušák 

 

 Bakalářské práce Tomáše Loužného rezonuje s jeho velkým zájmem o divadelní tvorbu. 

V práci otevírá téma v naší odborné teatrologické literatuře málo zpracované, téma, které má malou 

divadelní tradici, ale stále větší okruh diváků i tvůrců zejména v zahraničí. 

 Práce Tomáše Loužného byla systematická, provázela ji jak tvůrčí aktivita v podobě 

spoluúčasti na vzniku představení Golem, tak i zevrubné studium domácí a dostupné zahraniční 

literatury a dále i výzkumné šetření v podobě analýzy polostrukturovaných rozhovorů s diváky po 

zhlédnutí představení Golem, v nichž autor konfrontuje záměry tvůrců s vyjádřeními, ohlasy diváků. 

Polostruktorované rozhovory pomáhají divákovi verbalizovat a strukturovat zážitek, dát rozhovoru 

jisté zacílení, zároveň však ponechávají jistou volnost pro tvorbu odpovědí. 

 Poměrně dlouhé diskuse jsme vedli s autorem nad tím, jak uchopit pojem imerze. Zřejmé 

bylo, že pohled psychologický, tedy analýza imerze jako jistého typu emočního, zážitkového stavu, 

není vzhledem k autorově oborovému zázemí a možnostem výzkumu možný. Tomáš se nakonec 

rozhodl zabývat se nejprve pojmem imerze v různých herních a uměleckých kontextech - během 

studia odborné literatury, porovnávání teoretických východisek se postupně ukázalo, jak mlhavý je 

sám pojem imerze a virtuální realita. Autor proto akcentuje v práci ty souvislosti, znaky a kontexty 

pojmu,  která jsou nejlépe vztažitelné k divadelní tvorbě a divadlenímu diváckému zážitku. V tom je 

jeden z mnoha autorských přínosů práce. Tato kriteria potom uplatnil i v analýze 

polostrukturovaných rozhovorů a v jejich kódování. Podařilo se mu tak propojit jednotlivé části práce, 

dát svému výzkumnému šetření široký teoretický rámec odpovídající rozměru bakalářské práce. 

Vzhledem k tomu, že je autor sám spolutvůrcem inscenace Golem, je logicky v práci akcentován 

proces tvorby a vzniku inscenace a okolnosti představení s tím, že rozhovory jsou jistým vhledem na 

účinnost použitých prostředků při konstituování diváckého (imerzivního) zážitku. 

 Práce Tomáše Loužného přináší velmi zajímavý a inspirativní vhled do teorie a praxe divadelní 

tvorby a percepce. Je to pohled na novou formu a podobu inscenační práce a také na zajímavý typ 

diváckého zážitku, neotřelou podobu diváctví vůbec. 

Práce je psána přehledně, logicky a strukturovaně bez výrazných chyb a formálních 

nedostatků. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji jako výbornou. 


