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Studentka představila diplomovou práci, která se zabývá
problematikou vnímání sovětské literatury ruskou emigrací. Výzkum
se zakládá na materiálu časopisu Volja Rossii. Práce se zaměřuje na
detailní zmapování literárněkritické činnosti významného
emigrantského časopisu, jenž vycházel v Praze. Reflexe
předrevoluční a sovětské literatury publikované časopisem navazuje
na popis obecné názorové platformy časopisu.
Zazněl posudek vedoucí práce. Vedoucí diplomové práce ocenila
aktivní a samostatný přístup autorky k vybranému tématu, dále pak
přínos ke studiu ruské emigrace. Byla vyzdvižena struktura práce,
trefnost citací, kvalitní analytické zpracování materiálu, které ústí v
vyvození jasných závěrů. Také byl oceněn popis kontaktů mezi
ruskou a českou dobovou literaturou. Byly položeny otázky ohledně
dalšího zpracování psychologického a politologického aspektů
tématu, vztahů Práce byla doporučena k obhajobě s hodnocením
výborně. Byla doporučena publikace části práce v odborném
časopisu.
Zazněl posudek oponenta diplomové práce. Oponent práce sdílí
názor vedoucí práce ohledně vysoké kvality zpracování vybraného
tématu a vysoké hodnocení vzniklé studie. Byly položeny otázky
ohledně nekritického postoje k ideologickému zaměření časopisu a
postavení a reflexe časopisu v prostředí emigrantských časopisů.
Bylo doporučeno rozšíření práce a následné vypracování rigorózní
práce. Práce byla doporučena k obhajobě s hodnocením výborně.
Studentka vyčerpávajícím způsobem odpověděla na otázky a náměty
k obhajobě. Následovala diskuze.
Komise se shodla na hodnocení výborně.
Konec obhajoby v 10.35.
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