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Průběh obhajoby: 

1. Představení práce studentkou 

2. Promluva vedoucí práce: 

Diplomantka si zvolila zajímavé a náročné téma, bylo nutné ho zúžit. Téma vybízí k empirickému 

výzkumu. Zabývá se odděleně poezií psanou a zpívanou. Odvedla velké množství práce v terénu, více 

mohla syntetizovat, více vytěžit z rozhovorů s básníky. Doporučuje zopakovat důležitá zjištění o současné 

české poezii a jejím vnímateli a uvést je v širším společenském, kulturním a literárním kontextu.   

 

3. Oponent práce (posudek čten v zastoupení):   
Oceňuje, že autorka nevychází pouze ze statických zdrojů, ale čerpá přímo v dějištích poezie (v klubech, 

v rozhovorech s básníky). Autorka si nevytyčila jasný cíl, nevyslovila hypotézu. Podle oponenta práce 

přinesla pouze mapu mnoha míst, kde se u nás básnění vyskytuje, ale jen nedostatečně připojuje k této 

mapě nějaká vysvětlení. Autentický rozhovor s básníky je bohužel plný balastu a banalit. Autorka měla ze 

záznamů vytáhnout podstatná zjištění a ukázat, co autoři nového, odlišného od jiných etap vývoje básnictví 

přinášejí nebo zdůrazňují. Oponent také kritizuje nepromyšlenou volbu otázek pro interviewované básníky.  

Sběr informací se podle oponenta soustřeďuje více na to, kdo-kde-kdy, uniká autorce možnost ukázat, jaká 

dnešní poezie vlastně je a čím je pro vnímatele.  

 

4. Diskuse o roli a vnímání poezie v současnosti a v minulosti 
Víra v psané slovo upadá, při tom všichni tvoří, zveřejňují své texty na internetu. 

Otázka doc. Hrabákové: V čem je odlišná současná podoba poezie od té tradiční poezie (19. stol.)? 

Možnost sdílet a zasahovat do podoby poezie (slampoetry – po vnímateli je požadováno, aby zasahoval do 

přednesu), dnes je vymezován velmi široce. 

Otázka doc. Hrabákové: Jak je v klasické poezii vnímatel vymezován?  Poezie určena pouze úzkému 

okruhu vnímatelů, považována za vznešenou a nedostupnou.  

 

Výsledek obhajoby: velmi dobře 
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