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Akademický rok: 2018/2019

Jméno a příjmení studenta: Bc. Vojtěch Pelc
Identifikační číslo studenta: 15287073

Typ studijního programu: navazující magisterský
Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk a literatura - Latinský jazyk a literatura
Identifikační čísla studia: 503563

Název práce: Textově argumentační strategie v konfesijní polemice Racka
Doubravského

Pracoviště práce: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí práce: PhDr. Martin Svatoš, CSc.
Oponent(i): Mgr. Bořek Neškudla, Ph.D.

Datum obhajoby : 06.09.2019 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: 13:05

Předsedkyně komise zahajuje obhajobu, představuje kandidáta i
členy komise, seznamuje studenta s průběhem obhajoby.

13:10
Student představuje svou práci, vysvětluje volbu tématu i metod
řešení (kombinace taxonomie forem humanistických polemik a
kritické analýzy diskursu), vysvětluje strukturu práce, volbu
textového materiálu i některých termínů, shrnuje některé závěry své
práce.

13:30
Vedoucí práce dr. Martin Svatoš shrnuje svůj posudek, oceňuje
zejména metodologickou invenčnost (kombinace historické rétoriky
a textové/literární komunikace), orientaci v soudobém bádání,
mezioborový charakter práce, výsledky analýz a komparací,
vnímavost pro jazykovou stránku polemiky i její žánrové rysy,
originalitu závěrů, nadstandarní obeznámenost kandidáta s dobovou
podobou latiny.

13:45
Oponent dr. Bořek Neškudla také shrnuje hlavní body svého
posudku: práci považuje za kvalitní a přínosnou, hlavní námitky se
týkají využití velmi obecného taxonomického přehledu, nižší
výpovědní hodnoty takovéto izolované analýzy (která je teprve
prvním krokem k typologii), rozdílu v době vzniku jednotlivých
srovnávacích textů, absenci kontextualizace s česky psanými texty.

13:53

1 188900 - Bc. Vojtěch Pelc



Student se vyjadřuje ke kritičtějším pasážím obou posudků (adresáti
textu, tradice vedení polemiky v předchozím českém prostředí,
Racek jako humanista), členové komise reagují. Se všemi
podstatnými námitkami a otázkami vznesenými v posudcích se
student vypořádá nebo poskytne zdůvodnění svého řešení.

14.07
Předsedkyně komise zakončuje obhajobu. Členové komise se v
nepřítomnosti studenta shodují na hodnocení "výborně" a následně s
výsledkem seznamují studenta.

Klasifikace obhajoby: výborně (1)

Předseda komise: doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.
(přítomen)

............................

Členové komise: Mgr. Martin Bažil, Ph.D. (přítomen) ............................

 PhDr. Martin Svatoš, CSc. (přítomen) ............................
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