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Předkládaná práce se zabývá posledním dramatem Václava Havla Odcházení. Autor se nejprve věnuje fenoménu absurdního dramatu a zasazuje Odcházení do kontextu Havlovy dramatické tvorby. V analytické části práce se soustředí na rozbor prostoru a pohybu, na charakteristiku postav a na absurdní a paradoxní prvky. Poslední kapitola analytické části je věnována intertextovosti, která hraje v dramatu důležitou roli. Na závěr je připojena i stručná informace o první české i zahraniční inscenaci hry.
Analýza si všímá všech podstatných rysů Odcházení, ukázky jsou pečlivě vybrané, ilustrativní a  přesvědčivé. Text je vystavěn promyšleně  a strukturovaně – pouze bych zařadila základní informace o hře dříve, než nás autor vrhne přímo do analýzy prostoru (s. 21).  
 	Za velmi vydařenou pokládám právě charakteristiku prostoru a charakteristiku postav, zejména těch, které nejsou ve hře tolik exponovány (Knobloch, Osvald). K výkladu protagonistů bych se postavila razantněji, ovšem to neuvádím jako výtku, pouze se s autorem rozcházím v interpretaci. 
Z textu dýchá autorovo zaujetí tématem, někdy až přílišné, které znesnadňuje nadhled – byla bych kupříkladu obezřetnější při práci s literaturou a držela si větší odstup od toho, jak Václava Havla hodnotí Václav Havel.
Čtení textu místy znesnadňuje neobratný, těžkopádný jazyk (s. 12 – téměř doslova decimoval, s. 28 – zeptat se na otázku, s. 36 – ve hře se vyskytuje zhruba na 18 postav atp.) a četné překlepy (s. 14 – Vaňek, s. 17 – Herold Pinter, s. 18 – vztyčné plochy, s. 39 – vícepředseda atp.).
Autorovi pokládám následující otázky:
	Jaký druh humoru máte na mysli pod „jistým druhem humoru“? (s. 30)
	Proč se domníváte, že je Irena Riegerovi naprosto oddaná? (s. 41)

Který motiv podle vás hře dominuje?
	Která z postav je podle vás interpretačně nejméně jednoznačná?


Bakalářská práce splňuje kritéria na tento typ práce kladená, a zejména vzhledem k zanedbané jazykové redakci textu navrhuji hodnocení velmi dobře.
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