
Lukáš Csicsely se ve své bakalářské práci zaměřil na strukturalisticky pojatou analýzu, jak sám píše,
"českých filmových poetik", tedy skript vycházejících na FAMU od jejího založení do současnosti. V
souladu se strukturalistickým přístupem volí sobě pozadí v Aristotelově Poetice. Dále postupuje
metodou přísné textové analýzy a pouští se do komparace jednotlivých textů, přičemž se snaží nalézt
odpověď na otázky, jak lze definovat dramaturgickou profesi v Čechách, jaké normy jsou pro ni
ustavujicí a jak se ne/obměňují. 
Jsa historikem a oponentem, nemohu se vymezit vůči postupu práce, který hledá odpovědi na otázky
historického charakteru, aniž by však do svého výzkumu zahrnul historický kontext. Textologická
analýza sice může rozkrýt rétoriku textů a jejich normotvorné snahy, nemůže však dostatečně a
uspokojivě odpovědět na základní otázky práce. Pokud by autora textu skutečně zajímala otázka úlohy
dramaturga, jeho postavení u filmu a instituční ukotvení, pak by musel vystoupit z uzavřeného kruhu
skript – které ostatně na sebe navazují, vycházejí jeden z druhého a vyznačují se opakováním a
kompilačním charakterem – a výzkum ukotvit v diskursu, který tyto texty obklopuje. Občas se text
vzdaluje zkoumanému materiálu, ale pak násilně přeskočí do sporů poloviny 17. století, které o současné
dramaturgii příliš nevypovídají. Taktéž není jasné, proč se Csicsely omezuje na texty, které vycházejí až
v poválečném období, když profese dramaturga má své základy již v letech třicátých. Tato redukce tak
může vypovídat pouze o provozu FAMU a vztahu školy k tomuto oboru. 
Rozšíření do minulosti a vstřebání většího množství relevantního materiálu by pak mohlo přinést
uspokojivější výsledky, než pouze zjištění, že jednotlivé texty se od sebe prakticky neliší. Profese
dramaturga se pak jeví jako statická, opakující se, bez individuálních rysů a kreativity. Tento závěr
ukazuje spíše, že takto zvolený postup práce selhává a na základní otázky neodpovídá. Text je rovněž
zanesen některými historickými nepřesnostmi, jako je například tvrzení, že v textu budeme sledovat
zejména texty nepublikované, ač se zabývá skripty vydanými v součinsoti s FAMU, či radikálními
závěry. Přesto je vidět, že autor je schopen velmi dobře pracovat s textovou analýzou a aplikovat
teoretické koncepce. Práci i přes nejrůznější výhrady proto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení
dobře.
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