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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 
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 

4 

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

interpunkce a stylistické aspekty, celková úroveň jazykového projevu 
4 

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  
3 

 

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 

Cílem bakalářské práce Ekateriny Makhniny je srovnání ztvárnění tématu manželství ve dvou 

raných dílech Virginie Woolf: The Voyage Out (1915) a Night and Day (1919). Jak 

bakalářská práce dokazuje, oba romány poukazují na zásadní omezení, kterou manželství 

coby tehdejší společenská instituce představovalo pro omezení osobní svobody, což je téma, 

které se prolíná celou tvorbou Virginie Woolf. V teoretické části práce autorka představuje 

soudobé pojetí manželství a způsob, kterým ho Virginie Woolfová nahlížela nejen díky svému 
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intelektuálnímu přesvědčení, ale rovněž ve vztahu ke svým životním zkušenostem. Právě ony 

životní zkušenosti a přílišná závislost na biografických detailech založených na jednom zdroji 

narušují vyznění jinak solidně zpracovaného teoretického rámce.  

 Interpretační část práce zkoumá motiv manželství v obou románech a v závěru jejich vyznění 

porovnává. Autorka práce se rovněž nedrží pouze manželství a mezilidských vztahů, ale 

zahrnuje i jiná témata, čímž odráží bohatý a komplexní myšlenkový svět děl Virginie Woolf. 

U The Voyage Out například zvýrazňuje existenciální rozměr, který kniha má. Při výsledném 

srovnání obou románů autorka dochází k závěru, že v obou je přítomno mnoho z motivů a 

témat typických pro další tvorbu Woolfové: nerovnost pohlaví, rozčarování z dědictví pozdně 

viktoriánské, pokrytecké koncepce manželství, neschopnost sžít se s vlastním já, atd. Závěrem 

je konstatováno, že zatímco The Voyage Out nahlíží především téma hledání vlastní identity, 

Night and Day reflektuje snahu o udržení vlastní identity v manželství. Z tohoto závěru není 

zcela jasné, proč se autorka rozhodla zahrnout do své analýzy dva romány a proč si vybrala 

právě tato raná díla, v nichž není patrný markantní tematický nebo myšlenkový postup – ráda 

bych, aby toto objasnila u příležitosti obhajoby.  

Z formálního hlediska práce naplňuje nároky kladené na takový typ kvalifikační práce. 

Autorka se vyjadřuje jasně a strukturovaně, pouze někde jsou její formulace poněkud méně 

srozumitelné (str. 13, 15, 16). Celkově lze konstatovat, že se jedná solidně zpracovanou práci, 

která odráží autorčino zjevné zaujetí zkoumanou tématikou.   

 

Témata a náměty k diskusi při obhajobě  

1. Viz výše.  

2. Závěr práce se otevírá tvrzením: “This bachelor’s thesis is concerned with the marital 

issues presented in Virginia Woolf’s early works, The Voyage Out and Night and Day” – je 

v pojetí Woolfové manželství chápáno jako primárně negativní fenomén? 

 

Práci tímto 
  

k obhajobě.
2
 

 

Datum: 9. září 2020 

Podpis: 

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

výkonu studenta v průběhu obhajoby. 


