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Průběh obhajoby: 1. Představení práce studentkou

Jako téma si zvolila novelu Arnošta Lustiga "Colette" a její filmové
ztvárnění, cílem bylo srovnání původního díla s filmovou adaptací,
autorka si vyjasnila pojem adaptace, představuje strukturu práce,
shrnuje, jaká zjištění ji přineslo srovnání obou médií (v oblasti
kompozice, vypravěče, postavy Colette)

2. Posudek vedoucí práce 
Dobře strukturovaná, poučená nejnovější teoretickou literaturou (z
oblasti filmových adaptací), analýza literárního díla je spíše popisná
než analytická, vyzdvihuje kapitolu o časoprostoru, závěrečné
srovnání literární a filmové podoby oponentka považuje přínosné

3. Posudek oponenta 
oceňuje výbornou volbu tématu, práce je racionálně a přehledně
zpracována, srovnání považuje za zdařilé, oponent upozorňuje na
tyto nedostatky: Chapmana uvádí v literatuře pod křestním jménem,
Genetta necituje v českém překladu, používá pseudokontektory typu:
je nutné si říci, oponent pokládá následující otázku: Seznámila jste se
s jinými adaptacemi Lustigových děl? Narážíme u jiných adaptací na
tak zásadní rozdíly mezi předlohou a filmovými adaptacemi? 

4. Diskuse  
Studentka pohotově zodpovídá oponentovy otázky.
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