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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

Mgr. Iva Krejčová, Ph.D.
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Praha

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
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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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