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„Keď budeme skúmať prínos monografie 
pre rozvoj školstva, určite nesmieme 
obísť taký fakt, že na Univerzite 
Konštantína Filozofa v Nitre sa už 
dlhodobo formulujú zásadné otázky 
estetiky a umenovedy a že výsledky 
týchto výskumov sa vhodne rozširujú aj 
na oblasť divadla. Tak možno povedať, 
že sa využije v pedagogickom procese 
na UKF a na komplementarizáciu 
výučby. A vzhľadom na širšie ponímaný 
pedagogický proces nemožno 
nespomenúť, že vedecký výskum 
divadla sa dá využiť aj na umeleckých 
školách, napr. na VŠMU v Bratislave 
a na Akadémii umení v Banskej Bystrici, 
ale vlastne na všetkých fakultách, kde sa 
školí v oblasti umenia, literatúry, estetiky 
a pod.“  

Prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.,  
Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV 
v Bratislave  

„... treba uvítať, že vedecká metóda 
autorky sa rovnako ako metóda 
nitrianskej školy vyznačuje 
systémovosťou, komplexnosťou, 
pojmovou precíznosťou a tendovaním 
k modelovaniu. Autorka dodržiava 
deontológiu profesie vedecky 
orientovaného teoretika. Vyznačuje 
sa priam mikroskopickým záujmom 
o detaily, o vymedzenie pojmov na celej 
dráhe komunikačného procesu.“  

Prof. PhDr. Soňa Šimková, CSc.,  
Katedra divadelných štúdií VŠMU 
v Bratislave  

„Výsledná monografia je vynikajúcim 
príspevkom k teoretickým 
a metodologickým problémom 
týkajúcim sa problematiky interpretácie 
divadelného diela, ktorá zasahuje 
tak do teatrologického, ako aj 
do pedagogického kontextu. Svojimi 
novými podnetmi, ku ktorým dospela 
autorka monografie na základe 
prezentácie a osvojenia si  interpretačnej 
problematiky, ako aj následného 
autorského transformovania do sféry 
konkrétnej umeleckej praxe, ponúkla 
nové východiská vo sfére akútnej 
potreby vyhľadávania aktuálnych 
modelov interpretácie a hodnotenia 
divadelného umeleckého diela.“

Doc. Mgr. Michal Babiak, Mr.,  
Katedra estetiky FF UK v Bratislave

Prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD. 
(1961), je absolventkou odboru teória 
kultúry na Katedre estetiky a vied 
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1994 je výskumno-pedagogickou 
pracovníčkou Ústavu literárnej 
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so zameraním na teóriu interpretácie 
divadelného diela.
   Je autorkou vedeckej monografie 
O výrazovej variabilite divadelného diela 
(2001), hlavnou autorkou monografie 
Tváre súčasného slovenského divadla 
(2006), autorkou monografie Čítanie 
v mysli dramatika (Karola Horáka)  
(2007), editorkou multimediálneho  
CD zborníka študentských 
a doktorandských prác Interpretácia 
divadelného diela (prolegomena) (2004), 
spoluautorkou a editorkou kolektívnych 
monografií Interpretačné sondy 
do súčasného slovenského divadla 
(2003), Peter Scherhaufer – Učiteľ „šašků“ 
(2006) a kolektívnej vedeckej monografie 
Divadlo – interaktivita, inscenovanosť, 
diskurz (2009). 
   Je tiež autorkou cyklu rozhlasových 
rozprávok Rozprávky z krajiny víl I (2002), 
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