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Předsedkyně komise doc. Lucie Pultrová zahajuje obhajobu.
9:05
Studentka představuje svou bakalářskou práci. Její výklad je
strukturovaný, studentka se vyjadřuje plynule a koherentně.
9:15
Vyjádření vedoucího práce dr. Martina Bažila. Vyzdvihuje
studentčinu samostatnost a schopnost zohlednit novější
teatrologickou literaturu. Ze závěru svého posudku cituje několik
otázek do diskuse.
9:25
Dr. Michal Ctibor shrnuje posudek oponentky doc. Evy Kuťákové.
Cituje zejména hodnotící pasáže (kritické i pochvalné), tlumočí
otázky z posudku: Všimla si studentka, že Šrámkův překlad nebyl
téměř recenzován? Jak by měl vypadat moderní překlad Terentia.
9:35
Studentka v rozpravě vysvětluje, že provedla více rešerních prací,
nicméně nezmínila je ani v poznámkách pod čarou (což jí komise pro
příště doporučuje). Studentka dobře vysvětluje rozdíl mezi idiolekty
postav (např. jinak mluví stařec z města, jinak stařec z venkova).
Kolektivně se hovoří o důvodech, proč Plautus byl inscenován více
než Terentius. Studentka je tázána na to, jak by měla vypadat
budoucí recepce Terentia v českém prostředí - zmiňuje potřebu
dopřekládat celé dílo (všech 6 komedií): navrhuje vydat se adaptační
cestou (hra na motivy Terentia?). Doc. Pultrová se ptá, jak posuzovat
archaičnost, abychom nepostupovali ahistoricky – což je jedna z
hlavních výtek oponentky).
10:00
Komise se usnesla, že studentka obhájila práci s hodnocením
"výborně" a studentku s výsledkem seznamuje.
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