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 Posuzovaná oblast Zvažovaná kritéria Body 

(0-5)
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1. Celková 

charakteristika 

Splnění zásad zpracování práce, adekvátnost titulu práce, naplnění stanoveného 

cíle, logická struktura práce, vyváženost a propojenost teoretické a praktické části 
3 

2. Teoretická část Stanovení a splnění cílů, prezentace různých teoretických přístupů k řešení 

problému, jejich kritické posouzení a zvolení relevantní teoretické základny pro 

realizaci praktické části 

3 

3. Praktická část Vhodnost a aplikace zvolené metodologie, jasnost formulace hypotéz, relevantní a 

srozumitelná argumentace a interpretace získaných výsledků, jasnost formulace 

závěrů práce 

2 

4. Jazyková úroveň Gramatická správnost a komplexnost, slovní zásoba, koheze a koherence textu, 

interpunkce a stylistické aspekty, celková úroveň jazykového projevu 
2 

5. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, konzistentnost 

úpravy práce, odpovídající rozsah práce, adekvátnost a provedení příloh 
3 

6. Práce s odbornou 

literaturou 

Kvalita, množství a relevance odborných zdrojů, kritický přístup ke zdrojům, 

odpovídající úroveň citační praxe  
1 

 

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 

 Cílem bakalářské práce Jakuba Brycha je uchopit poslední román amerického spisovatele 

Kena Keseyho Sailor Song skrze jeho dystopickou povahu a rovněž i ve vztahu k autorovu 

ostatnímu dílu a okolnostem z autorova života, které předcházely jeho vzniku. Jak je patrné už 

z celkového směřování práce, nejedná se o nesnadný úkol, neboť sám o sobě přesahuje 

hranice dané rozsahem bakalářské práce. Autor vcelku podařeně strukturuje svou práci. 

V teoretické části vymezuje definici dystopie a kontrastuje ji s utopií, zmiňuje ekokritiku a 
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automaticky znamená, že práce není doporučena k obhajobě. 



zároveň i Keseyho přístup k románovému žánru a ekologické tematice jako takové. 

Tematicky je práce nesmírně bohatá a zajímavá a velmi si cením snahy jejího autora pojmout 

takto složité a výjimečné literární dílo. Velmi povedená je kapitola 3.1.2, ve které autor 

diskutuje aspekty díla z hlediska jeho příslušnosti k dystopii a antiutopii, velmi trefné jsou i 

komentáře k ekokritice.  

 V čem ovšem práce pokulhává, až selhává, je forma. Text pravděpodobně doplácí na mlhavé 

zaměření a místy autor jakoby předkládal jeho hrubou verzi. Již ve velmi esejisticky pojatém 

úvodu se autor víc věnuje vymezení se oproti zplošťujícím snahám o uchopení Keseyho 

nejznámějšího díla, One Flew Over the Cuckoo's Nest (1962), než vymezení cílů své práce nebo 

prostředků k jejich dosažení. Některé kapitoly, např. 2.1, 2.3, 2.3.1 a 2.3.2, 3.1.1.1.1. obsahují příliš 

dlouhé citace, které by autor měl parafrázovat – tedy alespoň jejich části a nikoliv je zařazovat 

celé. Tím se dostáváme asi k nejproblematičtější části práce, kterou je právě práce s přímou a 

nepřímou citací, tedy parafrází, a dodržování či spíše nedodržování citační normy. Prosím tímto 

autora, aby se podíval na citační normu MLA, která je k dohledání na stránkách KAJL a ideálně 

vypracovala a nahrál do SIS errata, kde by odstranil chyby, které se vyskytují při jakémkoliv 

použití citace (pozice interpunkce, delší citace a použití uvozovek, citace v citaci, požití kurzívy 

pro název díla apod.). Nerozumím rovněž příliš zařazení kapitoly 3.1.2.2 „Chapter analysis“ a 

ráda bych, aby autor své rozhodnutí vysvětlil blíže při průběhu obhajoby. Z čistě jazykového 

hlediska lze pochválit poměrně svěží a čtivý jazyk, kterým je práce psána ovšem i tento 

aspekt je poněkud narušen do jisté míry zmatečnou vnitřní strukturou jednotlivých kapitol. 

Celkově bych ráda ocenila autorovu snahu o uchopení velice komplexního a značně 

idiosynkratického díla. 

Témata a náměty k diskusi při obhajobě 

1) viz výše 

Práci tímto 
  

k obhajobě.
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