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Průběh obhajoby: Na výzvu předsedkyně komise student stručně představil téma práce

a metodologii, tj. zvolené literárněvědní přístupy. Dále představil
korpus zvolených čtrnácti textů a konkrétní postup analýzy vývoje
postav. Zmínil specifické problémy, které studium korejské literatury
přineslo a jejich zpětný vliv na použitou metodologii. Na dotaz
komise rozvedl problematiku aplikace teoretických postupů na
konkrétní příklad korejské literatury. Další dotaz se týkal průkaznosti
naratologie a funkčnosti použitých modelů. Vedoucí práce
konstatovala spokojenost s průběhem psaní práce a její výslednou
podobou. Pozitivně hodnotila teoretické ladění práce a schopnost
studenta téma kvalitně zpracovat již v rámci bakalářské práce.
Následně se student věnoval otázce navržené vedoucí v posudku, tj.
filmovému či televiznímu zpracování zkoumaných děl a zobrazení
přírody. Student prokázal znalosti i v těchto oblastech. Zejména
zasvěceně pohovořil o roli přírody v próze dvacátých let v kontrastu
s předchozí korejskou literaturou. Komise po poradě došla k závěru,
že práce je nadstandardní vzhledem k metodologii i jazykové
obtížnosti studované literatury, což vyvažuje drobné nedostatky
zmíněné v posudcích a práci hodnotila výborně.  
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