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Typ studijního programu: bakalářské
Studijní program: Specializace v pedagogice
Forma studia: prezenční
Studijní obor: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Dějepis se zaměřením
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Identifikační číslo studia: 383808
Datum zápisu do studia: 26.07.2012

Název práce: Porovnání dobového přijetí Nerudova Hřbitovního kvítí a Macharova
Confiteoru

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce:
Vedoucí: prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
Oponent(i): Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D.

Datum obhajoby : 08.09.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: 1. Představení práce studentem - geneze tématu práce, představuje

kompozici práce, osvětluje názvy kapitol, objasňuje metodu práce,
jako jádro práce zmiňuje recepci obou děl a jejich srovnání, poslední
kapitola je zaměřena na fikční světy obou děl     
2. Vedoucí práce - jedná se o práci výrazně kvalitativně
nadstandardní, kvalitou i rozsahem je na úrovni diplomové práce,
autor ji psal zcela samostatně, v kapitole zaměřené na recepci obou
sbírek odvedl velkou práci heuristickou a zároveň prokázal výtečnou
práci s dobovými prameny, přidanou hodnotu mají i obě okrajové
kapitoly - studentovi se podařilo podat interpretaci obou děl jako
vlastní (přináší nové postřehy, které se dosud v odborné literatuře
neobjevily, analýza fikčního světa je také obohacena vlastními
pohledy
3. Oponentka práce - práce vyvrací vžitou představu o kritickém
přijetí Nerudova Hřbitovního kvítí, oceňuje koncepčnost struktury
práce, formulaci cílů a jejich naplnění, obě sbírky zasazuje do
evropského kontextu, šel do inspiračních zdrojů (tuto část považuje
za velmi zdařilou), třetí kapitola téma práce velmi dobře uzavírá,
vyzdvihuje autorovy postřehy (např. paralelu s A.Mussetem), práce
má stylistickou a jazykovou úroveň, rozsahem i šíří rozhledu
překračuje požadavky kladené na bakalářskou práci, v práci užitý
pojem kunderovský lyrický věk považuje za ahistorický  
4. Diskuse - student reaguje oponentčinu výtku - ahistoričnost pojmu
lyrického věku 
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