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Obhajoba diplomové práce

Akademický rok: 2015/2016

Student: Bc. Eliška Bodenbergerová
Datum narození: 26.04.1990
Identifikační číslo studenta: 42766617

Typ studijního programu: navazující magisterské
Studijní program: Učitelství pro střední školy
Forma studia: prezenční
Studijní obor: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a

střední školy český jazyk — ruský jazyk

Identifikační číslo studia: 447358
Datum zápisu do studia: 03.09.2014

Název práce: Vlastní próza s autorským komentářem
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce:
Vedoucí: PhDr. Josef Peterka, CSc.
Oponent(i): prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.

Datum obhajoby : 07.09.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: 1. V úvodu diplomantka představila svou práci

2. Posudek vedoucího práce - zdůrazňuje náročnost diplomového
úkolu - součinnost tvůrčí a odborné složky; hodnocení reflektivní
části práce - standardní a autentický výkon
3. Posudek oponenta - postrádá hlubší reflexi řemesla vyprávět a
smyslu literatury
4. Odpověď oponentky - přiznává, že si dostatečně předem
nepromyslela žánr své prózy (původně nechtěla psát psychologickou
prózu), vysvětluje volbz vlastního jména mužského protagonisty i
absenci vlastního jména protagonistky příběhu, upřesňuje smysl
svého textu (podle oponenta vyjádřený v reflexi neadekvátně),
přiznává, že v reflexi se zaměřila hlavně na technickou stránku věci -
uvádí, že se měla více zaměřit na to, co užití konkrétních
vyjadřovacích prostředků znamená pro budování smyslu textu
5. Diskuse - co povídce chybí z hlediska psychologického žánru, do
jaké míry diplomantka při psaní své prózy myslela na
modelovoučtenářku   

Výsledek obhajoby: dobře
Předseda komise: prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. ............................

Členové komise: PhDr. Ondřej Hausenblas ............................
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