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Zkouška začala v 8:59.
Studentka začala vyprávět o své diplomové práci.
Předseda komise doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. pochválil pracovitost
studentky a zmínil se o její přípravě, jež zavedla studentku až do
Bulharska.
Poté vedoucí práce PhDr. Jiří Hasil, Ph.D. pochválil svou studentku za její
zodpovědnost a pracovitost. Ocenil její samostatnost a důslednost při
hledání zdrojů pro diplomovou práci. Ocenil i úroveň formální strany
práce. Dle jeho slov Diplomantka ví, o čem píše, zdůraznila v práci to, co
je důležité a také nevyčerpala úplně to téma, a to ve smyslu, že ví o tématu
mnohem více, než obsahuje diplomová práce.
Práce není plagiátem dle programu Thesis a splňuje všechny požadavky
Univerzity Karlovy.
Poté měl slovo PhDr. Tomáš Vučka. Dle jeho názoru práce daleko
překračuje pouhou diplomovou práci, dle jeho názoru je to rozsáhlé studie
analyticko-historického charakteru. Ocenil analýzu neznámých faktů z
života Vítězslava Nezvala. Práce objevuje nové, inspirační vlivy. Ocenil i
navštěvování archivů v Bulharsku. Veliký přínos pro českou avantgardu a
také česko-bulharské vztahy. Zmínil se o některých formulacích, jež
nejspíše nepatří k jazyce diplomové práce. Ty se ale vyskytují
příležitostně.
Dále měla slovo studentka, mluvila o různých podrobnostech vzniku práce.
Vedoucí práce Jiří Hasil řekl, že vztahy V. Nezvala s ženami je téma na
zvláštní žánr.
PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D. položila otázku, zda se o tom tématu (DP)
ví v Bulharsku.
Poté oponent PhDr. Tomáš Vučka položil otázku ohledně Dory Gabes,
otázka patří k těm z posudku.
V 9:24 předseda komise doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. zahájil ukončení
zkoušky. Dle jeho slov, není zapotřebí aby v rámci komise proběhla
soukromá diskuze a všichni členové komise se mohou shodnout, že
výsledek práce je výborný.

Zkouška skončila v 9:25
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