
Číslo zápisu / číslo ve spisu : 352354/..... Bc

Univerzita Karlova v Praze
Pedagogická fakulta

Zápis o části státní závěrečné zkoušky
Obhajoba bakalářské práce

Akademický rok: 2014/2015

Student: Vladěna Ondoková
Datum narození: 25.11.1985
Identifikační číslo studenta: 95920583

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

zaměřením na vzdělávání

Identifikační číslo studia: 352354
Datum zápisu do studia: 19.07.2011

Název práce: Antická dimenze prostoru v Předzpěvu Kollárovy Slávy dcery

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce:
Vedoucí: Mgr. Iva Krejčová, Ph.D.
Oponent(i): PhDr. Věra Brožová, Ph.D.

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

zdůvodňuje výběr tématu, objasňuje východiska, v jedné z kapitol se
autorka věnuje srovnání textové úrovně přezpěvu s textem z
Ovidiových proměn, dále se zabývá i dobovou recepcí antické
literatury a její odraz v Kollárově díle Slávy dcera  

2. Posudek vedoucí práce 
práce se zaměřuje na antickou dimenzi časoprostoru a jeho srovnání
s obrazem slovanského dávnověku ve Slávě dceři, jako inspirace jí
posloužila Turečkova kapitola Krajina jako mytologický prostor z
Českého literárního romantična, oceňuje vnímavou práci se
zahraniční sekundární literaturou, vedoucí vyzdvihuje strukturu
práce, závěry, ke kterým studentka dochází

3. Posudek oponenta 
za nadstandardní považuje, že autorka projevuje velkou citlivost vůči
textu, že se nenechává svázat jedním metodologickým přístupem,
oceňuje promyšlenou strukturu práce, zvolenou sekundární literaturu,
všechny kapitoly v práci považuje za funkční, vzájemně erudovaně
provázané, práci považuje za důvtipnou, výborně argumentačně
zvládnutou

4. Diskuse  
studentka poučeně a kultivovaně reaguje na rozšiřující dotazy
oponentky (týkající se např. problematiky "zlatého věku", předzpěv
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Slávy dcery a práce s ním na gymnáziu)

Výsledek obhajoby: výborně

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

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

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