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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 

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): 

 

Předkládaná bakalářská práce zkoumá fiktivní postavu „Cthulhu“ v  díle amerického spisovatele H. 

P. Lovecrafta. Práce si klade za cíl dvě velmi různé věci. Jednak se snaží se potvrdit předpoklad, že 

mnohačetný výskyt postavy Cthulhu lze díky hermeneutice Lovecraftova díla vnímat jako jednolitý 

a svébytný mýtus. V druhém sledu se práce snaží tento mytický status podepřít výčtem odkazů na 

tuto postavu v populární kultuře (beletrie, komiks, počítačové hry apod.). Pokud práci dodáme tuto 

kauzalitu, můžeme dvě zmíněná hlediska skutečně chápat jako dva kroky v rámci jednotné a vcelku 

srozumitelné metodiky. Práce však tuto souvislost přímo nezmiňuje, takže ona dvojí optika může 

působit nesourodě. Ve výsledné podobě u práce navíc dosti drtivě převažuje pouhý výpis různých 

uměleckých odkazů na „Cthulhu“, což je nutně na úkor prvního hlediska.  

Rešeršní práce, kterou Váňa na svém projektu odvedl, má sama o sobě nezanedbatelnou 

hodnotu. Výsledek však poněkud devalvuje výsledek forma, jakou jsou výsledky podávány. Autora 

jsem již v průběhu práce upozorňoval na přílišnou lakoničnost a popisnost pasáží, a to i 

v nominálně „praktické“ části práce, která by měla mít již z principu analytičtější přesah. Na tuto 

výtku lze kontrovat skutečností, že práce již takto výrazně přesáhla předpokládaný rozsah. Pokud 
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 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. 



však zhruba polovinu práce tvoří přehled uměleckých odkazů na jednu literární postavu, měla by 

tato pasáž nabízet více než jen sporý výčet s minimální snahou o syntézu či analýzu získaných 

výsledků, a to i za cenu zkrácení jiných oddílů práce. Ke zmíněné lakoničnosti významně přispívá i 

jazyková a formální úroveň práce, která je alespoň z mého pohledu nejslabším článkem (viz 

numerické hodnocení výše). 

 

Přes výše uvedené závěrem konstatuji, že bakalářská práce Františka Váni splňuje veškeré 

formální náležitosti a lze ji doporučit k obhajobě. 

  

 

Témata a náměty k diskusi při obhajobě 

Viz posudek oponenta 

 

Práci tímto 
  

k obhajobě.
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 Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení výkonu 

studenta v průběhu obhajoby. 


