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1. Představení práce studentkou 

Antologie – autoři aspirující na uměleckou literaturu, autorka zvolila metodu rozhovoru, do práce 

zařadila životopisy jednotlivých autorů, ukázky z jejich knih, odkazy na literaturu, přílohy 

(fotografie, pozvánka na literární večer). Studentka představuje jednotlivé autory z antologie. 

 

2. Promluva vedoucího práce 

Vyzdvihuje autorčino tvůrčí úsilí a hledání, kritéria pro výběr autorů. Hloubka interpretační 

komentářů však nebyla přesvědčující. Navrhuje hodnotit známkou velmi dobře. 

 

3. Oponentka práce 

Doporučuje uvádět pouze biografické údaje vztahující se k interpretovaným dílům. Jde o 

postihnutí děje, zachycení postav, nejde o interpretaci. Oceňuje, že postihla všechny literární 

druhy, nepodařilo se jí však najít společné rysy. Pokládá otázku: V čem spočívají kvality díla 

Lubomíra Rysa? Navrhuje hodnotit známkou velmi dobře.   

 

4. Závěrečná diskuse 

Studentka reaguje na výtky oponentky: Pro autory je společná výrazná snaha být individualitou, 

překročit průměrnou literaturu. Jak aspirují na uměleckou hodnotu? 

Studentka odpovídá: Na úrovni jazyka a stylu – Eva Michorová. Lubomír Rys je zajímavý 

výběrem tématu a formou dialogu. Josef Řemínek používá polyperspektivního vypravěče. Jakub 

Taussig pokouší se o propojení poezie a prózy. Jiří Homola je pro ni zajímavý zpracováním 

židovského tématu.  O jeho kvalitách podle ní vypovídají četná ocenění, která obdržel. 

 

       J. Peterka – Prostudovala jste odborné práce o regionalistce? Teoreticky zaštítit tuto problematiku   



(vztah regionální a národní literatury). Autoři nelpí na tom, aby nevstupovali do literárního života 

– je to z nouze ctnost, nebo je to novodobý jev literatuře?  

 

T. Kubíček – Podařilo se najít společná témata? Existuje identifikace autorů s Kladenskem? 

Studentka odpovídá: pouze u Jiřího Homoly, ostatní tuto potřebu nepociťují. Jedná se o antologii 

autorů, kteří se ke svému rodnému městu nehlásí (často v něm nebydlí), nechápete to jako deficit 

své práce? Jakou výpovědní hodnotu má Vaše práce? Jedná se spíše o rodáckou  než regionální 

antologii.  

 

 Výsledek obhajoby:  
 Velmi dobře 
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