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Student: Mgr. Galyna Babak
Datum narození: 27.05.1988
Identifikační číslo studenta: 92884904

Typ studijního programu: navazující magisterské
Studijní program: Filologie
Studijní obor: Východoevropská studia
Zaměření:
Identifikační číslo studia: 382271
Datum zápisu do studia: 21.09.2012

Název práce: Еволюція творчості Миколи Бажана: від авангарду до
соцреалізму (на прикладі авторських текстів 20-30 років ХХ
століття)

Jazyk práce: ukrajinština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Východoevropská studia
Vedoucí práce: Mgr. Tereza Chlaňová, Ph.D.
Oponent(i): doc. Tetjana Petrivna Sverdan, CSc.

Datum obhajoby : 18.09.2014 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Diplomantka seznámila komisi s tématem své diplomové práce, jímž

je evoluce tvorby významného ukrajinského básníka Mykoly
Bažana, počínaje futuristickými prvotinami a konče socrealistickými
díly 30. let. Halyna Babak hovořila o důležitosti zkoumání korelace
dvou estetických paradigmat a na konkrétních analýzách Bažanovy
tvorby dokázala svou schopnost nejen podrobného čtení, ale i vidění
konkrétního díla v kontextu určitých uměleckých systémů.
Srozumitelně vyložila závěry, k nimž v práci došla. Vedoucí práce T.
Chlaňová následně zdůraznila vhodnost volby tématu, které nebylo
doposud takto komplexně zpracováno, vyváženou strukturu práce,
brilantní textovou analýzu (podrobné čtení), výbornou argumentaci,
množství prostudované a využité literatury apod. Na závěr uvedla
drobné připomínky, které ovšem nesnížily celkové hodnocení práce.
Oponentka doc. T. Sverdan obdobným způsobem vyzdvihla vysokou
úroveň práce (vhodně zvolenou strukturu, průkopnický charakter
tématu, vysokou stylistickou úroveň atd.). H. Babak na závěr
reagovala na drobné připomínky. Komise se jednoznačně shodla a
ohodnotila práci jako "výbornou".    

Klasifikace obhajoby: výborně
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