
Vyjádření školitele k doktorskému studiu

Mgr. Ing. Jindry Broukalové

Mgr. Ing. Jindra Broukalová vystudovala nejprve ekonomii na VŠE v Praze a poté germanistiku na 

Ústavu germánských studií FF UK v Praze; studium germanistiky uzavřela Státní závěrečnou 

zkouškou v roce 1995. V letech 1998 – 2005 absolvovala na ÚGS FF UK distanční doktorské 

studium. Státní závěrečnou doktorskou zkoušku složila v r. 2002. Od r. 2004 působí jako odborná 

asistentka na Pedagogické fakultě UK v Praze. 

Již během magisterského studia vykazovala J. Broukalová vesměs vynikající studijní výsledky a 

projevovala se od prvních semestrů jako nadaná a mimořádně pracovitá studentka s předpoklady pro 

samostatnou vědeckou práci. Svou diplomovou práci na téma „Prager Motive in Werfels Novellen“ 

obhájila s výsledkem „výborně“. 

V doktorském studiu navštěvovala doktorandský seminář a svými referáty i diskusními příspěvky 

prokazovala jednak nadprůměrné faktografické znalosti z dějin německé literatury, jednak schopnost 

logicky argumentovat a přesně formulovat svůj názor. Atestace a jiné povinnosti podle 

individuálního studijního plánu plnila v určených termínech a její dílčí zkoušky i SZDZ byly vždy 

hodnoceny jako velmi úspěšné. 

Ve shodě se svým hlubším zájmem o německou literaturu vzniklou na našem území si jako téma 

své německy psané disertace zvolila „Zur Analyse von Ludwig Winders Roman Der Thronfolger. 

Ein Franz-Ferdinand-Roman im Kontext des erzählerischen Früh- und Spätwerks seines 

Verfassers“. Při práci na něm prostudovala veškerou dosažitelnou odbornou literaturu a konečnému 

zpracování výsledků svého samostatného výzkumu díla L. Windera se věnovala s neobyčejnou 

důkladností a svědomitostí.

Disertace podle mého názoru – aniž bych chtěl předjímat soud oponentů – potvrzuje nepochybné 

předpoklady J. Broukalové pro vědeckou práci a představuje samostatný a cenný příspěvek 

k výzkumu německé literatury z našeho území.

Na základě celkového studia J. Broukalové i disertace, kterou předkládá, soudím, že kandidátka 

má všechny předpoklady k dosažení titulu „Ph.D.“, a proto její disertaci doporučuji k obhajobě.

V Praze dne 29.11.2005

Prof. Dr. Kurt Krolop,
školitel




