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Průběh obhajoby: 1. Představení práce studentkou

v praktické části provedla motivickou analýzu (motiv cizinec,
metamorfózy, dvojnictví, hmyzu, úřadu), zabývala se i tématem viny,
hledala odpověď na otázku, co je E. Hostovském tak kafkovského,
zabývá se toutéž existenciální problematikou jako Kafka, rozhodně
není Kafkovým epigonem

2. Promluva vedoucí práce
měla obavu, že bude málo prostoru pro vlastní interpretaci, že
studentka sklouzne ke kompilaci sekundárních zdrojů, k tomu
nedošlo, výsledek je zdařilý, oceňuje, že striktně v práci rozlišuje své
názory a názory a závěry sekundární literatury, našla si prostor pro
svou vlastní analýzu - srovnání děl Kafky, Hostovského a
Dostojevského bylo v sekundárních zdrojích vždy dílčí záležitostí,
nebylo natolik uceleně pojato jako v obhajované bakalářské práci

3. Promluva oponentky

za zdařilou považuje tematicko - motivickou analýzu, dokládání
paralel je samostatné a objevné, oceňuje členění práce, schopnost
usouvtažnit texty jednotlivých autorů jako celek a schopnost
pracovat se širokým rejstříkem sekundární literatury, doporučuje
práci hodnotit jako výbornou, považuje ji za nadstandardní

4. Diskuse
reaguje na oponentovy výtky a doporučení, např. na přesnější
vymezení pojmu empirický autor, biografické okolnosti apod., na
přesnější rozlišení tématu a motivu a jeho promítnutí do struktury
práce, studentka zodpovídá otázku na čtenářský zážitek, Kafkovu
biografii od M. Stacha
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Všichni přítomní členové komise hlasovali o klasifikaci a shodli se
na výsledku výborně.

Výsledek obhajoby: výborně (1)

Předseda komise: prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. ............................

Členové komise: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. ............................

 PhDr. Ondřej Hausenblas ............................
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