
Zápis o části státní bakalářské zkoušky
Obhajoba bakalářské práce

Akademický rok: 2021/2022

Jméno a příjmení studenta: Cecylia Linková
Identifikační číslo studenta: 14394950

Typ studijního programu: bakalářský
Studijní program: Řecká a latinská studia se specializací Latinský jazyk a literatura se

sdruženým studiem Český jazyk a literatura

ID studia: 624462

Název práce: Kategorie prepozic v dílech pozdněantických latinských gramatiků
Pracoviště práce: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí práce: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Oponent(i): Mgr. Bc. Martina Vaníková, Ph.D.
Datum obhajoby: 01.09.2022 Místo obhajoby: Praha
Termín: řádný

Průběh obhajoby: 13:00
Předsedkyně komise doc. Lucie Pultrová zahajuje obhajobu, vítá
studentku i komisi.

13:05
Studentka představuje svou práci "Kategorie prepozic v dílech
pozdněantických latinských gramatiků". Představuje téma, způsob
řešení, strukturu textu, úskalí při řešení.

13:20
Doc. Pultrová shrnuje hlavní body svého školitelského posudku.
Chválí výstižný úvod a závěr, samostatnost autorky a využívání
konzultací a připomínek. Zmiňuje další možnosti rozpracování
tématu, které by už přesáhlo rámec bakalářské práce, a opakuje
otázky k obhajobě zmíněné v posudku.

13:25
Oponentka dr. Martina Vaníková shrnuje hlavní body svého
posudku. Oceňuje strukturu práce, schopnost autorky porozumět
komplikovanému latinskému textu. Konstatuje určité nedokonalosti
ve způsobu prezentace, chválí závěr a opakuje vybrané otázky ze
svého posudku: rozhodnutí nepřekládat latinský text, ale parafrázovat
jej; problém kategorizace slovních druhů.

13:35
Studentka odpovídá na otázky, nejprve z oponentského posudku.
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Především se věnuje alternativní možnosti klasifikace slovních druhů
(zejména možnosti spojení všech nesklonných do jedné kategorie).
Doc. Pultrová reaguje otázkou na aktuální trendy v bohemistice,
studentka upokojivě odpovídá. Rozvíjí se diskuse kolem podnětů
Pražského lingvistického kroužku k tomuto tématu. Studentka
odpovídá na otázku, proč zvolila parafrázování latinských textů. Dále
odpovídá na otázky doc. Pultrové na konkrétní překladatelská řešení
obzvlášť komplikovaných míst v textu, např. ohledně přízvuku.
Rozvíjí se diskuze kolem cílového čtenáře zkoumaných gramatik.

13:55
Předsedkyně komise doc. Pultrová uzavírá obhajobu a po poradě
komise studentce sděluje, že svou práci obhájila s hodnocením
"velmi dobře".

Klasifikace obhajoby: velmi dobře (2)

Předseda komise: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D. ............................

Členové komise: Mgr. Martin Bažil, Ph.D. ............................

 Mgr. Bc. Martina Vaníková, Ph.D. ............................
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