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Identifikační čísla studia: 547645

Název práce: Tematizace oběti/přepisování vinny; komparativní analýza
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Průběh obhajoby: 1. Uchazečka stručně představila svou práci - zmínila důvody výběru
tématu, nastínila postup práce a uvedla závěry, k nimž dospěla
2. Vedoucí práce uvedl, že jde o práci originální a podnětnou.
Autorce se podařilo vystihnout rozdíly mezi oběma porovnávanými
autory z hlediska jejich přístupu ke stejnému tématu - zejména co do
míry čtenářské náročnosti a významové otevřenosti textu.
3. Oponent rovněž práci zhodnotil víceméně kladně; v úvodu práce
však postrádal explicitní formulaci výzkumné otázky, poukázal
rovněž na autorčino volnější nakládání s některými termíny.
4. Uchazečka ve své odpovědi na oponentovy výhrady předestřela
svá metodologická východiska a vyjádřila se k práci s užitými
termíny.
5. Následná diskuse byla věnována zejména pozici obou sledovaných
autorů v rámci vertikálního modelu literatury.

Komise v závěru konstatovala, že navzdory oponentovým dílčím
výhradám jde o práci podnětnou a jednomyslně se shodla na
klasifikaci výborně.
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