
Číslo zápisu / číslo ve spisu : 447286/..... NMgr

UNIVERZITA KARLOVA
Pedagogická fakulta

Zápis o části státní závěrečné zkoušky
Obhajoba diplomové práce

Akademický rok: 2016/2017

Student: Lucie Wilczková
Datum narození: 07.01.1991
Identifikační číslo studenta: 43823004

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

střední školy český jazyk — základy společenských věd

Identifikační číslo studia: 447286
Datum zápisu do studia: 03.09.2014

Název práce: Vlastní literární dílo s autorským komentářem
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce:
Vedoucí: PhDr. Josef Peterka, CSc.
Oponent(i): Mgr. Ina Píšová

Datum obhajoby : 05.09.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: 1. Představení práce diplomantkou

Představuje svou tvorbu - psychologickou prózu (povídku), kterou
reflektuje. Vysvětluje motivaci pro sepsání povídky. Lákalo ji téma
problematického dítěte, o které se rodina stará (důležité pro
diplomantčino budoucí povolání učitelky). 

2. Promluva vedoucí práce
Vysvětluje smysl tohoto typu práce - jedná se o vlastní literární
výtvor a jeho sebereflexi. Jeho smyslem je prohloubit přístup k
literatuře, čelit vnějškovému přístupu k tvorbě. Oceňuje samostatnost
diplomantky, vstřícné reakce na oponentovy připomínky. Při psaní
prózy prokázala talent, za nejnáročnější považuje, že se pokusila o
vhled do psychicky narušeného dítěte. Vyprávění graduje ze tří
různých perspektiv (členové rodiny problémového dítěte). Kritizuje
přílišnou ilustrativnost, postrádá noetický přesah (postavy nejsou
dostatečně vyprofilované). Tvůrčí sebereflexe je psána problémovým
způsobem, diplomantka zvažovala různé alternativy řešení. Výsledek
je zdařilý, sebereflexe autentická, diplomantka se v ní vyrovnává s
lektorskými posudky. Psaní práce podle něj mělo pozitivní vliv i na
její budoucí profesi učitelky. 

3. Posudek oponentky
Oceňuje, že vychází z potřeby vyrovnat se s náročnou životní situací
(autoterapie). Oceňuje poctivý přístup sama k sobě v sebereflexi
(nepřeceňuje kvality svého díla). Nespornou kvalitou povídky byla
intertextovost (soudní protokoly, záznamy z poradny). V reflexi
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postrádá zamyšlení nad tím, o jaký žánr se jedná. Nedostatečně
pracuje literárněteoretickým pojmoslovím. Analýza je povrchní,
jazyk sémanticky nepřesný. Podněty k obhajobě: Jaká specifika má
práce s autentickým textem? Jaké má přínosy a jaké limity? Které
rysy žánru psychologické prózy se podařilo v povídce naplnit? Jaká
úskalí vidíte v tom, když se autor rozhodne zpracovat niterný životní
zážitek? 

4. Diskuse
Vhodně reaguje na oponentčiny výhrady. 
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