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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 

4 

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

srozumitelná argumentace a interpretace získaných výsledků, jasnost formulace 
závěrů práce 
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4. Jazyková úroveň Gramatická správnost a komplexnost, slovní zásoba, koheze a koherence textu, 
interpunkce a stylistické aspekty, celková úroveň jazykového projevu 
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5. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, konzistentnost 
úpravy práce, odpovídající rozsah práce, adekvátnost a provedení příloh 

4 

6. Práce s odbornou 

literaturou 

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

4 

 

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 

Bakalářská práce Pavla Mládka posuzuje relativní věrnost amerického muzikálu Hamilton: An American 

Musical (2015) a s Chernowovou biografií politika a legislativce Alexandra Hamiltona, jednoho z klíčových 

tvůrců ústavy Spojených států. Jedná se o zajímavou práci, která bohužel není formálně zcela dotažena – 

autor totiž srovnávací analýze podrobuje pouze první dějství. Lze samozřejmě argumentovat v tom smyslu, 

že i tato výseč je dostatečně reprezentativní, avšak dílčí srovnávací analýza vždy působí do jisté míry 

nesystematicky. 

Jednoznačným kladem práce je jazyková úroveň, tedy Mládkova elegantní idiomatická angličtina. 

                                                             
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. 



Jistým záporem práce je naopak skutečnost, že autor vesměs provádí pouze mechanické srovnávání, které je 

navíc jen minimálně zakotveno v teorii. Nabízela se možnost, že by práce používala teoretickou optiku 

divadelní nebo filmové adaptace, ale toto se nakonec nepodařilo uskutečnit. 

Slovo závěrem: Pokud by dokončování práce probíhalo méně chvatně a mohl jsem do konečné podoby více 

zasáhnout, mohlo se ve výsledku jednat o mimořádnou bakalářskou práci.  

 

Témata a náměty k diskusi při obhajobě 

Viz dotazy oponentky. 

  

Práci tímto 
  

k obhajobě.2 

 

Datum: 26. května 2019 

Podpis: Jakub Ženíšek 

                                                             
2 Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení výkonu studenta v 

průběhu obhajoby. 


