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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) 

Autorka práce se držela schválených tezí a výsledná práce jim tak odpovídá ve všech bodech. 

 

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 3 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3 

 

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

Bakalářská práce Terezy Kuzmové je po formální stránce na velmi dobré úrovni. Autorka v samotném úvodu 

přiznává vlastní zájem na tématu, který je patrný v celém textu. Oceňuji, že téma vychází „z branže“ a zdá se 

být pro danou oblast aktuální. Současně ovšem narušuje autorčin nadhled a vede ji k tvrzením, která jsou 

založena na dojmech či přáních, nejsou podložená zdroji, vlastním výzkumem, ani citovanou statistikou 

NIPOSu. Konkrétně např.: „V současné době patří muzikál obecně mezi divácky nejpopulárnější divadelní 

žánry“ (str. 11), k tomuto tvrzení neexistují data a NIPOS, který tedy mj. dle návštěvnosti sestavuje žebříček 

TOP divadel, ukazuje až nenápadný pokles návštěvnosti muzikálových scén (za rok 2014 Divadlo Kalich na 7. 

místě a Hudební Divadlo Karlín na 10. místě, za rok 2015 HDK na 8. místě a Kalich na 11. místě, tyto scény 

překvapivě předběhlo i regionální loutkové divadélko, jinak obecně spíše než muzikál stále dominuje činohra). 

Podobně je to s tvrzením, že dosah fanouškovských recenzí je „nadprůměrný a častokrát větší, než dosah 

kulturních rubrik klasických zpravodajských médií“ (str. 13). Jak na to autorka přišla? V práci rovněž 

postrádám seznam médií, která se zabývají recenzí muzikálu (profesionální i fanouškovská), alespoň v podobě 

stručného výčtu v příloze.  

Oceňuji, že mezi specifiky muzikálu autorka zohledňuje také ekonomickou stránku (str. 13). Zde se ale 

pravděpodobně projevuje neznalost kulturní politiky a historického kontextu transformace divadel a divadelní 

sítě v ČR, která se mj. táhla devadesátými léty, kterou autorka uvádí jako zrod velkých muzikálů v ČR. 

Vysvětlení, že jsou muzikálová divadla komerční (dle autorky tzn. bez dotací a zřizovaná podnikatelskými 



subjekty), protože mají drahou výpravu a musí platit licence, je nedostatečné a banální (na výpravu je velice 

náročná také opera, pokud vznikne spektakulární činohra, rovněž potřebujete velký finanční obnos, pod licencí 

samozřejmě nejsou pouze muzikálová díla). Současně autorka opomíjí problematiku muzikálu jako žánru 

divadla, který je řazen mezi komerční kulturní produkci, jež má samozřejmě své specifické publikum, systémy 

fungování apod. Zde se dostávám k tomu, že v celé práci chybí kritičtější pohled na muzikál jako žánr a jeho 

zhodnocení z pohledu studia pop kultury. Tato chybějící část by vytvořila hutnější teoretický základ, který by se 

propojil s konkrétními tvrzeními a výsledky kvalitativního výzkumu – například, že do muzikálových inscenací 

jsou obsazovány známé tváře namísto "komplexních" muzikálových umělců anebo, že fanoušky (čtenáře 

recenzí) v recenzi nakonec nezajímá dílo jako celek, ale celebrity, které v něm vystupují. Autorce by také 

umožnila vysvětlit konkrétní specifika muzikálové recenze, která jsou v této práci pouze konstatována, nijak 

nezdůvodněna. Zároveň by došlo k hlubší diskuzi nad rozdílem mezi divadelní (autorka má v tomto případě, 

dle uváděných specifik, nejčastěji na mysli činohru, ačkoliv to explicitně neuvádí) a muzikálovou recenzí. 

Přičemž zde postrádám alespoň stručné vymezení muzikálové recenze vůči recenzi opery, která je rovněž 

komplexní divadelní performance podobně jako muzikál, případně vůči recenzím koncertu a tanečních výstupů.  

V případě praktické části výzkumu nemohu opomenout výběr respondentů. Opominu počet respondentů, který 

byl tedy schválen již v tezích, ale očekávala bych jejich promyšlenější a diverzifikovanější výběr. Dva ze čtyř 

respondentů zastupují stejné médium. Tři ze čtyř působí v on-line médiu. Pouze jeden respondent přispívá 

svými texty také do tisku. Autorka v této souvislosti nepřibližuje styl/typ recenzí, které jsou v daném médiu 

nejčastěji publikovány, ani nezohledňuje pravidla, která pro daný žánr konkrétní redakce má. Výsledky proto 

nelze zobecňovat. 

 

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 Struktura práce 1 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2 

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

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

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

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

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

1 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 

 

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

Text práce je formulován čistě a srozumitelně, bez zbytečných slovních výplní a komplikovaných souvětí. To 

mu dodává na lehkosti a společně s logickou strukturou působí výsledný text kultivovaně. Práce s literaturou, 

které je pomálu, je odvedena pečlivě. Doporučuji nečerpat informace z bakalářských prací, jejichž úroveň je 

diskutabilní. Konkrétně hovořím o praktické bakalářské práci Lukáše Dubského z FSS MU, která byla 

hodnocena známkou D, a ze které autorka vybírá zavádějící citaci „divadelní recenze … je vnímána jako 

účelová záležitost“ (str. 9). Na několika místech se objevují drobné stylistické nedokonalosti, ale jejich počet je 

akceptovatelný (např. „Stať textu by měla představit argumenty a nedotýkat příliš mnoha aspektů…“ na str. 7, 

„Během prvního uvedení bylo uvedeno…“ na str. 12, „Dále by v muzikálové recenzi měla být zmíněny…“ na 

str. 19). 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Ačkoliv je práce psaná velmi příjemným stylem, s logickou strukturou, postrádám důkladnější výběr 

respondentů, nastudování více odborných publikací o muzikálu jako divadelním žánru, divadelní kritice, včetně 

zahraniční literatury, stejně jako i propojení s teoriemi mediálních a kulturálních studií. Přesto je práce po 

formální stránce odpovídající bakalářskému stupni studia a proto ji doporučuji k obhajobě s hodnocením velmi 

dobře (v případě kvalitní obhajoby a vysvětlení zniňovaných nedostatků výborně). 

 

 

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

5.1 Na základě jakých kritérií byli vybíráni respondenti výzkumu a proč? 



5.2 V práci uvádíte, že jsou fanouškovské recenze čtenější a oblíbenější, než recenze psané profesionály. Je 

možné, že je tato situace dána tím, že recenzenti-fanoušci přizpůsobují obsah recenze tomu, co od nich 

očekává čtenář (př. více prostoru, který je věnován hodnocení výkonů účinkujících). Jakou teorií z 

oblasti mediálních studií lze toto chování recenzenta, potažmo zastupovaného média, rámovat? 

 

 

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

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

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

 

 

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

sekretariátu příslušné katedry! 

 


