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Akademický rok: 2019/2020

Jméno a příjmení studenta: Anastasiia Krasteleva
Identifikační číslo studenta: 92779491

Typ studijního programu: bakalářský
Studijní program: Filologie
Studijní obor: Ruský jazyk a literatura
Identifikační čísla studia: 583729

Název práce: Прецедентные имена в современном российском медиадискурсе
(на материале прецедентных имен из произведения «Мёртвые
души» Н.В. Гоголя)

Pracoviště práce: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Jazyk práce: ruština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí práce: Mgr. Ekaterina Rycheva, Ph.D., Ph.D.
Oponent(i): PhDr. Mgr. et Mgr. Natalie Rajnochová, Ph.D.

Datum obhajoby: 17.06.2020 Místo obhajoby: Praha
Průběh obhajoby: Studentka v 11. 30 zahájila představení své práce, vymezila

problematiku precedentnosti, spojené s mediální sférou, s oblastí
jazykové hry, s působením na recipienta. Dále zmínila spojitost
tématu s kulturními obsahy a kolektivním vědomím, současně ale i s
individuální autorskou pozici (materiálem posloužily Gogolovy
Mrtvé duše). Také představila základní zdroje, s nimž pracovala,
stejně jako členění své práce. Cílem užití fenoménu je udržení
kontaktu se čtenáře, expresivita, nepřímé vyjádření, vytvoření
unikátních asociací, na druhé straně ale i určitých ustálených obratů,
podstatných pro jazykovou a kulturní kolektivitu.
Vedoucí práce, dr. Rycheva, uvedla hlavní body práce, zdůraznila
český a ruský badatelský kontext, vyzvedla jasnou strukturovanost,
šíři materiálu, závěr ukazující variantnost fenoménu. Vedoucí
navrhla hodnocení "výborně". Oponentka práce, dr. Rajnochová, ve
svém posudku vyzvedla strukturu práce a teoretické zpracování
problematiky. Vytkla nedostatečný způsob citování a zdrojů, u nichž
chybí datace. Navrhla další možnosti ve zpracování, hlavně stran
statistických dat. Oponentka navrhla hodnocení "velmi dobře". Na
otázky vedoucího i oponentky a jejich výtky studentka reagovala
adekvátně.
Komise se shodla na hodnocení "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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