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Typ studijního programu: bakalářské
Studijní program: Specializace v pedagogice
Forma studia: prezenční
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Identifikační číslo studia: 386908
Datum zápisu do studia: 04.09.2012
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Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce:
Vedoucí: PhDr. Věra Brožová, Ph.D.
Oponent(i): prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.

Datum obhajoby : 08.09.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: 1. Představení práce studentem - objasňuje cíle, strukturu práce,

poznatky a závěry práce, ke kterým dospěl
2. Vedoucí práce - analýza textu je pregnantní, vytváří hnízda
motivů, které bere z textu a interpretuje, interpretace jevů (díky
studentově historické erudici)je na vysoké úrovni, student při psaní
práce projevoval velkou míru samostatnosti 
3. Oponentka práce - vidí práci jako zdařilou, oceňuje volbu tématu,
obecně historická pasáž je funkčně stručná, analýza je původní,
velmi zdařilá, všímá si odchylek, kdy se schematičnost začne drolit,
je obtížné rozeznat odchýlení od schématu, student si s tím poradil
velmi dobře, persvazivní funkce literatury se v dílech projevuje i na
rétorické rovině, ale tu již student ve své práci nezohledňuje,
oponentka si uvědomuje, že pokud by se věnoval i tomuto aspektu,
práce by nabyla příliš velkého rozsahu
4. Diskuse - student objasňuje, proč rétorické rovině nevěnoval
pozornost 
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