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Průběh obhajoby: 1. Představení práce studentkou

práce je zaměřena na osobnost Ferdinanda Schulze, cílem bylo zjistit,
jakým aktivitám se věnoval, ke kterým ideijím se hlásil, se kterými
autory se pouštěl do sporu, jádro práce rozčlenil na 5 kapitol podle
oblastí Schulzových aktivit (činnost spolková, publicistická,
kritická, překladatelská, osvětová)

2. Posudek vedoucí práce 
práce je založena na evidenci a popisu historického materiálu,
odborná literatura k tomut tématu neexistuje, nutné bylo vymezení
okruhu historických pramenů (pouze činnost nebeletristická v
60.letech, na články publikované tiskem), práce je popisná a
evidenční, neměla interpretační ambice, vzhledem k tomu, že pro
interpretaci historických pramenů je potřeba hluboká znalost
dobového kontextu, kterou nelze od studenta bakalářského typu
studia očekávat

3. Posudek oponenta 
vyzdvihuje záslužnost volby tématu, zaměření práce na literární
život, oponentka upozorňuje na to, že intepretovat by bylo možné
Schulzovy fejetony a dobové kritiky Nerudových a Hálkových děl,
oceňuje, že autor rozpoznal význam faustovského tématu v
Schulzově tvorbě, práci považuje za poctivou a zdařilou, oponentka
pokládá otázku: V čem spatřujete největší přínos Schulzovy činnosti
pro literární život? 
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4. Diskuse  
Student reaguje na otázku oponentky, vedoucí práce pokládá
doplňující otázku: Pro jakého čtenáře byla jeho tvorba určena?
Student ji zodpovídá.

Výsledek obhajoby: velmi dobře
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