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Název práce: Četba pro ženy v časopise Lada
Pracoviště práce: Katedra české literatury
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
Oponent(i): PhDr. Věra Brožová, Ph.D.

Datum obhajoby : 05.09.2018 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: 1. Představení práce diplomantkou

vymezila téma práce, představila koncepci své práce, její strukturu,
nastínila obsah jednotlivých kapitol, stěžejní část práce podle ní tvoří
analýza prozaických textů z prvních 20 let existence časopisu Lada,
vysvětluje, které aspekty při analýze zohledňovala, představila
závěry své práce

2. Posudek vedoucího práce 
vyzdvihuje dlouhodobost a samostatnost diplomantčiny práce, podle
ní si zvolila jeden z nejnáročnějších literárněvědných analytických
úkolů - analýzu prozaické tvorby v časopise, tento úkol se jí podařilo
úspěšně naplnit, práci oceňuje jako velmi prospěšnou pro další
bádání

3. Posudek oponentky
podle ní zaplňuje mezeru v teoretickém bádání, časopisu Lada dosud
nebyla věnována dostatečná pozornost badatelů, nejvíce cení
analyticko interpretační část, podle ní velmi dobře vymezila rysy
příznačné pro prozaickou tvorbu časopisu,
pokládá otázku: Podle jakého klíče byly voleny excerpované ročníky
Lady?

4. Diskuse
Jak jste třídila obrovské množství materiálů, abyste se v nich dobře
orientovala?
Zabývala jste se recepcí časopisu? Kdo byla ideální recipientka
časopisu?
diplomankta poučeně reagovala na položené otázky
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