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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 

2 

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

srozumitelná argumentace a interpretace získaných výsledků, jasnost formulace 

závěrů práce 

3 

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  
3 

 
Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 

 

Tato bakalářská práce se zabývá výskytem a zobrazením fiktivní entity „Cthulhu“ v literárním díle 

amerického spisovatele Howarda Phillipse Lovecrafta, především v povídkách napsaných v žánru 

tzv. „weird fiction“. Jako hlavní nástroj tohoto zkoumání si autor zvolil žánry mýtu a současné, či 

městské, legendy. Toto téma považuji za zajímavé a disponující potenciálem pro kvalitní analýzu 

opřenou o relevantní teoretická východiska. 

Jako svůj druhý cíl si pak práce stanovila zkoumání výskytu a užití entity Cthulhu v moderní 

populární kultuře. Právě toto „rozdrobení“ hlavního zaměření práce však považuji za její hlavní 

slabinu. Práce jako celek tak totiž čítá 60 stran, což je v podstatě rozsah práce diplomové. Tato 

kvantita však není podpořena adekvátní kvalitou, neboť naprostá většina textu je spíše povahy 

popisné než analytické či jinak kritické. Jenom například synopse diskutovaných povídek zabírají 13 

stran textu, přičemž pro účely práce zcela postačuje rámcové zmínění dějů v podkapitolách 2.1.4 a 

2.1.5. Také výčet užití Cthulhu v různých hrách, komiksech a televizních zpracováních je zcela 

popisný, do značné míry dokonce čerpající z jiných zdrojů, což je dle mého názoru v této části práce 

nevhodné. Navíc samotný název práce poukazuje pouze na její první cíl. 

V první části práce (teoretické?) je na sedmi stranách textu představen autor a jeho tvorba a 

definován žánr tzv. „weird fiction“. To je jistě legitimní, nicméně vzhledem k tomu, že hlavní 

premisou práce je srovnání Lovecraftova pojetí Cthulhu s mýtem a městskou legendou, očekával 

bych, že právě teoretické vymezení těchto žánrů bude součástí této části práce. Je pravdou, že jejich 

krátká charakteristika se objevuje na začátku praktické části práce, je ale velmi obecná. Především 

                                                      
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. 



stran mýtu by bylo dobré zmínit, jaký druh mytologie bude relevantní pro následnou analýzu 

Lovecraftových povídek a proč. 

 Práce vykazuje také nedostatky po formální stránce. Text se často sestává z jednovětných, 

jedno, dvou až třířádkových „odstavců“, což narušuje jeho koherenci. Text by si také zasloužil 

důkladnější jazykovou revizi, často v něm chybí či přebývají slova (spojky, předložky, členy), 

nejednotné a eklektické je užití členů a interpunkce, poměrně časté jsou také gramatické nepřesnosti, 

zejména shoda předmětu s přísudkem, užití minulého času namísto předpřítomného a chybný pořádek 

slov ve větě. Chybí vyznačení názvů knih kurzívou, rušivě také občas působí nadužití slova „strange“.   

 

Témata a náměty k diskusi při obhajobě 

Již v abstraktu autor tvrdí, že jsou prvky mýtu a současné legendy v povídkách užity a že jim je 

„dána prakticky faktická hodnota“. Mohl by autor toto vyjádření vysvětlit? 

 

Předposlední odstavec mi nedává jako celek smysl – bylo by možné ho vysvětlit? 

 

Kapitola 1.2.1 říká, že typickým rysem americké gotické prózy jsou typicky americká témata. Jaká 

to tedy jsou? Jak se liší americké gotická próza například od britské? 

  

Na str. 40 autor říká, že „the Necronomicon i salso used as a reliable source of scientific data“. Co 

tím má autor na mysli?  

 

Druhá část praktické části práce (2.2) popisuje užití Cthulhu v různých formách populární kultury. 

Jaká je ale přidaná hodnota této části práce, tj. co jiného přináší kromě samotného výčtu?  

 

Práci tímto 
  

k obhajobě.2 

 

Datum: 27. května 2017 

 

Podpis: Petr Chalupský 

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

studenta v průběhu obhajoby. 


