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Student představil bakalářskou práci, která se zabývá tématem
umělecké tvorby Jegora Letova a činností skupiny Graždanskaja
oborona. Cílem práce bylo zmapovat život a některé aspekty tvorby
J. Letova a ukázat na základě výběru z textů autora a běhu jeho
životních událostí vývoj jeho postoje vůči sovětskému režimu.
Součástí práce byla taktéž literárněvědná interpretace vybraných
textů.
Vedoucí práce představil posudek. Za největší přínos byl označena
kvalita analýzy uměleckých textů a její usouvztažnění s životopisem
autora. Vedoucí práce ocenil metodologii a úroveň projevu. Vedoucí
práce doporučil práci k obhajobě s hodnocením: Výborně.
Oponent představil posudek. Za pozitiva byla označena konzistence
zpracování a dále úroveň zpracování textu. Zazněly výtky ohledně
drobných formálních nesrovnalostí a všeobecné povahy popisu
života a díla, do budoucna bylo doporučeno zaměření na přesněji
vymezené aspekty díla. Oponent doporučil práci k obhajobě s
hodnocením: Výborně.
Proběhla diskuze, v průběhu diskuze student podrobně odpověděl na
položené otázky a zdárně obhájil bakalářskou práci.
Komise se shodla na hodnocení práce: Výborně.
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Klasifikace obhajoby: výborně (1)

Předseda komise: doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D. ............................

Členové komise: Dr. phil. Markus Giger ............................

 Mgr. Hana Kosáková, Ph.D. ............................

 PhDr. Mgr. et Mgr. Natalie Rajnochová,
Ph.D.

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

 Mgr. Veronika Stranz-Nikitina, Ph.D. ............................
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