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Průběh obhajoby:

Přestavení práce uchazečkou: Pokusila se o napsání literárního díla a jeho literárně teoretickou 

reflexi. Součástí práce je recenze od dvou literárních kritiků a jedné modelové čtenářky. Jedná se 

o román v emailech, námětem je milostný trojúhelník (román pro ženy). Původním autorčiným 

záměrem byla kritika poměrů, ustoupila od něj, uvědomuje si, že to ovlivnilo kvalitu závěru. 

V díle se objevují autobiografické prvky. Autorka si uvědomuje, že charakteristika jednotlivých 

mluvčí splývá, protože nejsou odlišeny jejich jazykové projevy.

Promluva vedoucího práce: Zmiňuje počáteční nadšení diplomantky, které je vystřídáno 

uvědoměním si, že reflexe bude náročná, že bude nutné postihnout důležité problémy. Podle 

vedoucího dílo není pouze školní etudou, ale má i výpovědní hodnotu o životě (je tedy dílem 

uměleckým), byť s jistými rezervami. Upozorňuje na to, že záměrná pochybení v písemném 

projevu postav (která měla přispět k věrohodnosti jejich projevu), je nutné podrobněji analyzovat 

v reflexi.

Promluva oponentky: Zdůrazňuje přínos tohoto druhu DP – vhled do díla z pozice autora je velmi 

přínosný (i z hlediska didaktického). Její posudek je zaměřený především na dílo, diplomantčina 

reflexe k dílu je podle oponentky vyhovující. Oponentka má pochybnost o diplomatčině 



argumentaci týkající se změny původního záměru kritizovat současné poměry. Domnívá se, že 

zvolený žánr k tomuto nabízí vhodné prostředky.

V diskusi diplomantka reaguje na oponentčinu připomínku a vysvětluje, že jejím původním 

záměrem byla kritika emailové komunikace, že se chtěla nabídnout více pohledů, aby kritika byla 

uvěřitelná. Snažila se o autentičnost, nechtěla narušit soukromí emailové komunikace. Proto do 

díla nevložila vypravěče či postavu, která by věděla více než ostatní. Ty by narušily soukromí 

komunikace, mohly by sklouznout k moralizování. Vedoucí práce naráží na problematiku 

autorčiny autocenzury (skutečně autorku ke změně záměru přiměla forma žánru?), dále na problém 

epické spravedlnosti (odstup autorky). Vyzdvihuje i odvahu detabuizovat některá témata.

  

Výsledek obhajoby: Prospěla výborně
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