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1. Odborný kontext Orientace v pojednávané problematice, odborné zázemí a širší přehled o disciplíně, 

znalost a uplatnění odborné terminologie, reprezentativnost a aktuálnost použité 

odborné literatury, variabilita odborných zdrojů a schopnost jejich syntézy 

2. Výzkum Stanovení a splnění cílů, formulace hypotéz, vhodnost a relevance metod a 

zvolených postupů, jasnost formulace a interpretace závěrů práce 

3. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, návaznost a 

provázanost textu, konzistentnost úpravy práce, odpovídající rozsah práce, 

poznámkový aparát, adekvátnost a provedení příloh, odpovídající úroveň citační 

praxe  4. Jazyková úroveň Celková úroveň jazykového projevu, přesnost, rozmanitost a čtivost formulací,

absence gramatických, lexikálních a pravopisných nedostatků, úroveň odborného 

stylu 

5. Věcná správnost a 

přesvědčivost 

Hloubka a kvalita provedených analýz, faktická, věcná a obsahová správnost,  

podloženost, aktuálnost přístupů, schopnost argumentace a kritického myšlení, 

schopnost náležitě formulovat a interpretovat zjištění 

6. Originalita Přínos práce, samostatnost zpracování, původnost myšlenek, kreativita a zaujetí 

danou problematikou, možnosti dalšího rozvíjení, celková náročnost a pracnost, 

potenciál práce (navázání na výzkum či aplikace jeho výstupů v praxi) 

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 

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. 

vedoucího práce oponenta



Témata a náměty k diskusi při obhajobě: 

Práci tímto  
2

Datum: 

Podpis: 

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

studenta v průběhu obhajoby. 

doporučuji nedoporučuji k obhajobě.

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 

uzivatel
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	Text7: Diplomová práce Anny Beránkové zkoumá postavení a roli žen ve fiktivním světě dvou dystopických románů světoznámé kanadské spisovatelky Margaret Atwoodové -  The Handmaid's Tale (1985, Příběh služebnice) a jeho pokračování The Testaments (2019, Svědectví). Vzhledem k tomu, že Atwoodovou vytvořený režim je v podstatě vysoce patriarchální totalitní teokracií, považuji toto téma za nesmírně zajímavé a podnětné. Celkově lze práci hodnotit jako velmi solidní - má přehlednou a jasnou strukturu i argumentační linii, je napsána velmi dobrým jazykem (až na několik překlepů) a akademickým a zároveň čtivým stylem s adekvátní citační úrovní.  Teoretickou část práce považuji za poměrně zdařilou, pouze bych očekával (vzhledem k výše zmíněné charakteristice režimu Republiky Gileád jako totalitní teokracie) rozsáhlejší a podrobnější kapitoly 2.2.1 a především 2.2.2, a to včetně užití širšího spektra odborných zdrojů.  
	Text8: 1. V čem a proč se odlišují dané romány ve vztahu k prezentaci tohoto systému a role žen v něm?2. Jaký subverzivní potenciál v sobě tato totalitní teokracie skýtá ve vztahu k ženám? Do jaké míry je či není tento potenciál v těchto románech naplněn?
	Text9: 7.9. 2020
	Group1: Choice2
	Group2: Choice3
	Text10: Jako základní problém praktické části práce považuji její přílišnou popisnost na úkor hlubší analýzy zvoleného tématu (ačkoliv i pro tuto část platí, že je po formální stránce velmi dobrá). Autorka v ní sice místy odkazuje na koncepty představované v teoretické části, to ale lze brát pouze jako širší referenční rámec pro samotnou analýzu, kterou bohužel nenabízí ani závěr práce. 


