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Michaela Kalinová si pro svou bakalářskou práci vybrala téma z regionální historie, ve
kterém na bázt studia různorodých informačních zdrojů analyzuje vývoj tvorby i kulturní
akceptace operetního a rnuzikálového Žánru v nejvýznamnější a nejprestiŽnější r-rmělecké

instituci zápaclníclr Čech' Hlavním cílern ar-rtorky bylo zpřehlednit uvádčrré a oblíbené tituly,
osobnosti pěvcťr a hcrců, vývoj Žánrujako takovólro, a to jednak z lrlediska umělců samotných
a jednak z hlediska tradičních plzeňských divadelních návštěvníkťr (viz DP str. 12-13)'

l'éma BP ie z hlediska studovanóho oboru zvolcno nanejvýš vhodnč.

Z hlediska obsahtlvého je práce Miclraely Kalinové kvalitním celkem.
Svó cíle, badatelské záměry, zdroje práce i metody výzkumu azpracování vybraného tématu

autorka nejdříve analyzuje vpečlivě formulovaném ťrvodu BP (viz str. 10 15) Vtextu BP
prokazr-rje Michaela Kalinová schopnosti a dovednosti provázející tvorbu odborné práce

v míře zcela uspokojivé. DokáŽe posoudit, zpr'elrlednit a ucelit dostupnó informační zdroje,
dále vybrat vhodné kapitoly k prezentaci svých závěrů (např. medailonky ředitelů DJKT
s ohledcm na jejich preference ve vybraném Žánru) a neposleclní řadě systematicky vyloŽit
vzestupy a pády ve vývoj operety a muzikálu v místních podmínkách (ostatnč v kontextu širší
historie také). Svůj výzkum autorka také doplňuje přesvčdčivými podklady ve Íbrmě orálních
zdrojů (např. uvedcný a komentovaný rozhovor Se současnou r-rmělkyní DJKT Stanislavou
Topinkovou Fořtovou). Svou BP Miclraela Kalinová rozhodně naplnila zamýšlené baclatclské

cíie' Ve všech částech předloŽené BP prokazuje řadu poŽadovaných kompetencí očekávaných
od absolventa vysclkoškolského oboru s historickým zaměřením.

Z hlediska formáIního obsalruje práce všeclrny poŽadovanó náleŽitosti, a to rozvrŽené věcně
i tbrmálně správně. PouŽité prameny a literatura (stejně jako ostatní metody arrtorčini'
badatelské práce) jsou pouŽity účelně. Poznámkový aparáI odpovídá doporučované normě a

jeho vyuŽití dokládá správnou metocliktr autorčiny prácc. fext obsahuje další vhoclné

doplňující autorské materiály (přehledy, tabulky apod.), kteró splňují zarnýšlenou ilustrativní
|trnkci. S uspokojením konstatuji, že ani z lrlediska jazykor,ých a gramatických jevů

nevznáším Žádnou zásadní připomínku.

otázka autorce: Vaše znalost divadelní problcmatiky z.ievně vyplývá i z osobního zájmu
a divácké zkušcnosti..Iaké představenizžánru opercty a muzikálu bystc tedy v poslední
plzcňské sezóně vybrala iako nejlepší? Vysvětlete prosím svůi výbčr

Bakalářská práce Michaely Kalinové je kvalitním završcním vysokoškolskélro studia, proto
ji cloporučuji.k obhajobě s návrhcm na hodnocení výborné.

V Plzni 21. 5.2019 PaedDr. Helena Východská


