
Číslo zápisu / číslo ve spisu : 351970/..... Bc

Univerzita Karlova v Praze
Pedagogická fakulta

Zápis o části státní závěrečné zkoušky
Obhajoba bakalářské práce

Akademický rok: 2014/2015

Student: Barbora Bradáčová
Datum narození: 25.08.1991
Identifikační číslo studenta: 19483401

Typ studijního programu: bakalářské
Studijní program: Specializace v pedagogice
Forma studia: prezenční
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Identifikační číslo studia: 351970
Datum zápisu do studia: 10.08.2011

Název práce: Fenomén fanfiction - literatura na internetu
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Dějepis se zaměřením

na vzdělávání

Vedoucí: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D.
Oponent(i): prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.

Datum obhajoby : 03.09.2015 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: 1. Představení práce studentkou

vysvětluje výběr tématu, objasňuje strukturu práce, vyjadřuje se k
cílům a jejich naplnění

2. Posudek vedoucí práce 
zdůrazňuje interpretační a analytické dovednosti autorky, oceňuje
práci s anglicky psanou sekundární literaturou a promyšlenou
strukturu práce, autorka poučeně 
v práci aplikovala Doleželovu literární transdukci
  
3. Posudek oponenta 
Chválí výběr tématu (jeho novost, potenciál), oponent vytýká
problematičnost jednoho z cílů: doložit uměleckou hodnotu děl
fanfikce,
oponent v práci postrádá typologii žánrových rysů fanfikce
(opomenutí funkčního vymezení fanfikce), je jen naznačena,
doporučuje zařadit slovník pojmů, oceňuje schopnost dohledat
odbornou literaturu, oponent upozorňuje, že se k ní kriticky
nevymezuje, oponent zdůrazňuje , klade tyto otázky: Co to je
umělecká hodnota? Kde ji hledá?  

4. Diskuse  
autorka zodpovídá otázky oponenta, reaguje na jeho připomínky, dr.
Peterka klade otázky na problematiku anglické terminologie v této
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oblasti, prof. Mocná se 
doptává na uměleckou hodnotu dila, nutnost ujasnit si místo fanfikce
v literatuře 

Výsledek obhajoby: velmi dobře

Předseda komise: prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. ............................

Členové komise: PhDr. Věra Brožová, Ph.D. ............................

Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. ............................
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