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Průběh obhajoby: Uchazečka nejprve představila svou práci "Polský a český nonsens v
literatuře pro děti". Rozhodla se zabývat vývojem žánru v české a
polské literatuře a jeho charakteristickými rysy. Vedoucí
konstatovala, že se jedná o téma dosud nezpracované, které má velký
potenciál. Ocenila postup bakalariantky při srovnání dvou tradic
nonsensové tvorby. Oponentka byla kritičtější, ocenila zpracování a
faktografickou fundavanost, užitečnost závěrů, které připomínají
encyklopedická hesla a představují užitečný přehled. Na druhou
stranu kritizovala absenci srovnání obou tradic a představila své
podněty do diskuze mířící na nedostatky práce, mezi něž patří
nedotaženost teoretické kapitoly, absence zvážení vlivu tradic např.
německy psaného nonsensu na tradici české a polské nonsensové
tvorby. Oponentka podmínila úspěšnost obhajoby tím, že
diplomantka představí srovnání obou tradic, které v práci chybí.
Diplomantka akceptovala výhrady uvedené oponentkou, vysvětlila
své pojetí teoretické kapitoly, proč tolik nezdůrazňovala vliv
Morgensterna a proč se spíše zaměřila na zdůraznění kontextu
anglicky psaného nonsensu. Nakonec pro komisi zdůvodnila
odlišnost vývoje obou tradic: specifičnost polského nonsensu spočívá
v tom, že polští autoři odkazují téměř výhradně na tzv. novou
poetickou školu a jejich tvorba je výrazně epičtější, zatímco v české
tradici hraje významnou roli ironie. Nakonec se vyjádřili i další
členové komise. Dr. Smrčka konstatoval, že chybí promyšlená
metodologie a výzkumné otázky, tedy že si diplomantka nestanovila
cíl, a proto došla pouze k jedinému literárněhistorickému závěru, k
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němuž nepotřebovala komentáře k jednotlivým dílům. Dr. Neumann
konstatoval, že práce vykazuje nedostatky v literárněteoretické a
lingvistické analýze. Na základě výkonu u obhajoby bylo uděleno
hodnocení dobře.
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