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Název práce: Mediální ohlas dramat Václava Havla od 60. let 20. století do současnosti (Zahradní slavnost, 

Vyrozumění, Ztížená možnost soustředění) 

Autor(ka) posudku 

     Příjmení a jméno: Čeňková Jana  

Pracoviště: IKSŽ 

 

1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE
 
(„kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

  Odpovídá 

schváleným 

tezím 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné a je 

vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné, ale 

není vhodné 

Odchyluje se od  

tezí, odchýlení není 

v práci zdůvodněné 

a není vhodné 

Neodpovídá 

schváleným 

tezím 

1.1 Cíl práce      

1.2 Technika práce      

1.3 Struktura práce      

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Práce odpovídá ve všech parametrech schváleným tezím.  

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

V diplomové práci si Ondřej Kopřiva stanovil několik hypotéz, které souvisejí s mediálním ohlasem vybraných 

divadelních her Václava Havla. Osvětluje vznik absurdního dramatu filozofickými a dějinnými kořeny. Shrnuje a 

analyzuje četné kritiky a recenze dramatizací her v Československu a v zahraničí v  60. letech až  do současnosti. 

Je zřetelné, jak byla  dramata kriticky interpretována v dobovém, společenském i politickém kontextu (jako třeba  

na příkladu Zahradní slavnosti - recenzní ohlas u nás a v Západním Německu). K užitku práce by bylo zachytit 

vývoj pojmu a významu divadelní kritiky, pro niž by bylo zajímavé srovnání, jak byla chápana v 60. letech, příp. 

jakou vykazovala ideologizaci (Sergej Machonin atd.) a jak ji vnímáme v současnosti.  

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  1 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 

3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 2 



bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava   

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Ondřej Kopřiva se vyjadřuje kultivovaně, stylizačně je práce na vysoké úrovni. Občas jsou drobné nedostatky 

v citační normě, v několika odkazech chybí stránka. 

Práce má logicky provázanou chronologickou strukturu, obrazovou přílohu autor záměrně vynechal.  

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Diplomová práce přináší velmi obsažný kritický ohlas na divadelní inscenace Zahradní slavnost, Vyrozumění a 

Ztížená možnost soustředění Václava Havla, jež vznikaly v atmosféře 60. let v Československu, od doby vzniku 

až po současnost. Prokazuje, jaké odlišné kritické názory se k jednotlivým absurdním hrám váží, jak jsou 

poznamenány dobovými nebo uměleckými požadavky na jejich význam v kontextu české (a světové dramatiky) i 

na současné alternativní způsoby dramatizace. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou výborně. 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1       

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum: ………………………                                                                Podpis: ………………………………..  

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 

 


