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Typ studijního programu: navazující magisterský
Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a

střední školy český jazyk — základy společenských věd

Identifikační číslo studia: 486674

Název práce: Mezi literárními rovinami (próza Umberta Eca a Dana Browna)
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Vedoucí: prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
Oponent(i): Mgr. Ina Píšová

Datum obhajoby : 10.01.2018 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Studentka představila komisi řešení své práce, metodologická

východiska, cíle a interpretační záměr. Vyjádřila s k problematice
aplikace vertikálního modelu na čtenářské předpoklady a očekávání.
Následně zazněly posudky oponenta a školitelky. Posudek vedoucí
práce poukázal na metodologický charakter práce a její úspěšné
řešení ve vztahu k problematice, která zatím není dostatečně
teoreticky ošetřena. Školitelka vyzdvihla čtenářské zázemí autorky,
které umožnilo rozsáhlejší kritickou reflexi zvoleného materiálu,
poukázala pak na výrazný přínos autorčiny analýzy především v
oblasti funkce vypravěče ve vztahu k jednotlivým rovinám
vertikálního modelu. Vyzdvižena byla kritická samostatnost autorky
v souvislosti s analýzou textů. Podobnou charakteristiku práce a
autorčina přístupu k analyzovanému materiálu poskytl i posudek
oponentky. Na základě kritické reflexe oponentky se autorka práce
vyrovnala s otázkou adekvátní volby materiálu pro komparaci.
Diskutována byla otázka otevřenosti smyslu ve vztahu k jednotlivým
rovinám vertikálního modelu, pravidla žánru, otázky "intelektuální
exhibice" jako "autorské stopy". Kriticky komparován byl i český
autorský kontext. 
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