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Typ studijního programu: bakalářské
Studijní program: Specializace v pedagogice
Forma studia: prezenční
Studijní obor: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Francouzský jazyk se

zaměřením na vzdělávání

Identifikační číslo studia: 414127
Datum zápisu do studia: 26.07.2013

Název práce: Rok na vsi a jeho dramatizace
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce:
Vedoucí: Mgr. Iva Krejčová, Ph.D.
Oponent(i): prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.

Datum obhajoby : 08.09.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: 1. Představení práce studentkou - cíle práce, její struktura (zmiňuje

jednotlivé kapitoly), vysvětluje, jak postupovala při interpretaci hry
(jak pracuje s motivy/postavami atd.), spolupráce s režisérem
Šimákem (zprostředkoval jí scénář k nejnovější inscenaci)
2. Vedoucí práce - vyzdvihuje práci s rešeršemi (Divadelní ústav),
interpret solidní, bohatá literatura, jasný cíl, promyšlená struktura,
mnohé vytěžila ze spolupráce s režisérem hry
3. Oponentka práce - chválí solidnost práce (např. provedené
rešerše), zásadní problém vidí v koncepci práce, autorka se snažila
postihnout více cílů najednou, ne všechny se jí podařilo naplnit,
nevyvozuje např., co z recenzí je důležité pro hledání odpovědi na
otázky z analýzy, nezdůvodňuje, proč si nevybrala Krobotovu
originální dramatizaci, ale nejnovější inscenaci Roku na vsi v
Divadle na Fidlovačce, komparace s Mrštíky by měla ukázat
odlišnosti daném druhem a žánrem, ale to se autorce nepodařilo 
Proč jste nepracovala s originální Krobotovou verzí? 
4. Diskuse - studentka reaguje na výtky oponentky, vysvětluje výběr
Krobotovy dramatizace
otázka od oponentky: Proč jste témata z Krobotovy dramatizace
dokládala textem z Mrštíků? - oponentka se domnívá, že toto její
pojetí může u čtenáře práce vzbudit dojem, že dramatizace a román
se např. ve zpracování postav neliší

Výsledek obhajoby: velmi dobře

77073787 - 414127 - Vladimíra Kučerová



Číslo zápisu / číslo ve spisu : 414127/..... Bc

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

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

 PhDr. Josef Peterka, CSc. ............................

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

 Mgr. Iva Krejčová, Ph.D. ............................

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

77073787 - 414127 - Vladimíra Kučerová

http://www.tcpdf.org

