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1.CÍL  PRÁCE: Historie, osobnosti, repertoár obou divadel, jejich předchůdci.  
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ: Úkol spln ěn. 
 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA: Pravopisné, p ředevším interpunkční nedostatky, několik 
hrubých chyb.  
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE: P ředevším je třeba ocenit rozsah 
prostudované odborné literatury. Autorka s onou literaturou pak velmi dobře 
kompilativn ě pracovala. Podala ucelený a čtivý výklad historie obou souborů, 
neskrývala ani své sympatizující zaujetí či rozpaky. Nápaditě porovnala například 
poetiku absurdních her V. Havla a E. Ioneska, podobně analyzovala texty J. Suchého – 
Člověk z půdy, Taková ztráta krve (zde postupovala především podle svých postřehů). 
Celek práce je příkladnou ukázkou toho, jak má bakalářská práce vypadat. Bohužel 
úroveň snižují pravopisné nedostatky – interpunkce v citacích, hrubé chyby na s. 3, 7, 8, 
27, stylistické nedostatky – s. 35, 36, 45, 49… Technická chyba se objevila při 
stránkování – dvakrát je číslována strana 50. Z faktografického hlediska upozorňuji  na 
s. 9 (jde o J. Frejku), s. 15  - hra J. Suchého a I. Vyskočila má název Faust, Markéta, 
služka a já. Dramatik Ionesco se jmenoval Eugène. Nevytýkám pravopis názvu 
původního divadla, kde začal J. Suchý vystupovat. Je používán nesprávný pravopis 
Divadlo Na zábradlí. Ovšem ulice, podle níž je nazváno, se jmenuje Na Zábradlí. 
Pravidla pravopisu nelogicky zavedla psaní velkých písmen v názvech po předložkách. 
Tedy by se měl uvádět název Divadlo Na Zábradlí. Za to však autorka nemůže.  
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORU ČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSV ĚTLENÍ PŘI  
OBHAJOBĚ: Kde autorka získala informaci o přátelství V. Havla s J. Seifertem, V. 
Nezvalem a V. Holanem? S Nezvalem by se tedy měl stýkat jako velmi mladý.  
 
NAVRHOVANÉ HODNOCENÍ:  Velmi dob ře. 
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