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Identifikační číslo studenta: 57380378

Typ studijního programu: navazující magisterské
Studijní program: Učitelství pro střední školy
Forma studia: prezenční
Studijní obor: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a

střední školy český jazyk — základy společenských věd

Identifikační číslo studia: 415557
Datum zápisu do studia: 04.09.2013

Název práce: Motiv města v soudobých českých pohádkových příbězích

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce:
Vedoucí: PhDr. Věra Brožová, Ph.D.
Oponent(i): doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.

Datum obhajoby : 11.01.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: 1. Představení práce diplomantkou

jak je autory současné dětské literatury pojat prostor města (např.
Míková, Svěrák, Šrut, Prchalová, Braunová atd.), ve všech dílech se
objevovalo velkoměsto (především Praha, u Míkové New York, San
Francisco), v poslední době (podle diplomantky) urbánní prostor
získává větší význam v české literatuře pro děti (zviditelnil ho
především P. Šrut), diplomantka se zaměřila na prostor subjektivní
(na vliv prožívání hrdiny na utváření prostoru) 
2. Promluva vedoucí práce 
objasňuje genezi práce a výběr literárních textů, podle vedoucí práce
autorka dospívá k závěru, že Šrut je ve ztvárnění prostoru velkoměsta
jedinečný, cení si analytické práce diplomantky, interpretačního
podchycení všech příznačných faktorů, které charakterizují
zkoumané texty
3. Posudek oponenta práce
oceňuje výběr děl a interpretační schopnosti diplomantky, položil
tyto otázky: Podle jakých kritérií jste dětské pohádkové prózy
vybírala? Umožňují smysluplné srovnání různých typů prostoru? Jak
tematizace závažných problémů současné společnosti proniká přímo
do (utváření, modelování, vidění) literárního smyslu?
4. Diskuse
diplomantka poučeně a s nadhledem reaguje na otázky oponenta
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