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 Posuzovaná oblast Zvažovaná kritéria Body 
(0-5)1 

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 

 
3 

5. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, konzistentnost úpravy 
práce, odpovídající rozsah práce, adekvátnost a provedení příloh 

 
2 
 6. Práce s odbornou 

literaturou 
Kvalita, množství a relevance odborných zdrojů, kritický přístup ke zdrojům, odpovídající úroveň 
citační praxe 

 
2 
  

 
Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 
 
Bakalářská kvalifikační práce Jakuba Brycha se zaměřuje na poslední román Kena Keseyho Sailor Song 
(1992). Brych se snaží traktovaný román do jisté míry rehabilitovat coby svébytnou součást Keseyho 
literárního odkazu. Toto se může zdát jako vylamování otevřených dveří, autorova snaha však má svoji 
váhu. Díky fenomenálnímu úspěchu románu One Flew Over the Cuckoo´s Nest (1962) je totiž Kesey často 
degradován na jednorozměrnou karikaturu protestního autora, rozkročeného mezi Beatniky a Hippies.. 
Brychova práce tedy vsazuje Sailor Song do kontextu pozdního tvůrčího období Kena Keseyho, ale zároveň 
dílo pojednává v kontextu obecných rysů dystopické literatury.  
Obsahově se jedná o velmi zajímavou práci, která však ve výsledku není obsahově ani formálně zcela 
dotažena. Je však psána solidní angličtinou a i v této podobě splňuje požadavky kladené na tento typ 
závěrečné práce. 
 

Témata a náměty k diskusi při obhajobě: 
 
Viz dotazy oponentury. 

                                                 
1 Bodové hodnocení na škále 1-5 (5 bodů maximum), 0 bodů z jedné či více posuzovaných oblastí automaticky 
znamená, že práce není doporučena k obhajobě.  



 
 

 
 
Práci tímto doporučuji k obhajobě.  
 
 
Datum: 9. 9. 2018 
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