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2. Teoretická část
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Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad):

Bakalářská práce Gabriely Dobiašové se zabývá motivem oběti a procesu viktimizace v básnické tvorbě
současné americké autorky s palestinskými kořeny Naomi Shihab Nye, konkrétně v její zatím poslední
sbírce The Tiny Journalist (2019). Vzhledem k tomu, že se jedná o dokumentární a silně politicky či
dokonce ideologicky angažovanou poezii ve vztahu k Izraelsko-palestinskému konfliktu, považuji toto téma
za velmi zajímavé a podnětné.
Celkově hodnotím práci jako solidní a zdařilou - je napsána dobrým a čtivým jazykem (až na občasné
nepřesnosti v užití interpunkce, členů a předložkových vazeb), neodbočuje od svého ústředního tématu,
má jasnou a logickou strukturu a argumentační linii, pracuje s pestrou škálou zdrojů. Rozsahem se spíše
blíží práci diplomové, k čemuž se vrátím později v tomto posudku.
Po obsahové stránce lze teoretické části práce jen stěží něco vytknout, až na drobné terminologické
nepřesnosti (např. "narrator" místo "poetic persona" či později v praktické části "hypothetical question"
místo "rhetorical question"). Má zásadní výhrada se však týká její formální stránky, konkrétně autorčiny
citační praxe. V podstatě celá teoretická část vypadá tak, že nikde nejsou přímé citace ze sekundárních
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.
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Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad):

zdrojů a na konci odstavce je pak zdroj uveden. Nabízí se tak několik otázek: co tedy je citované a co
nikoliv? Je tedy celá tato část parafrází či kompilátem jiných zdrojů? Jaká je přidaná hodnota ze strany
autorky v této části práce?
Silnou stránkou praktické části je její úzká provázanost s částí teoretickou. Jako zdařilejší hodnotím
kapitolu 4, protože pracuje pouze se dvěma básněmi, zato detailně a do hloubky. I kapitola 5 je zajímavá,
ale vzhledem k vysokému počtu (deseti) analyzovaných básní působí o poznání fragmentárnějším a místy
až povrchnějším (zejména podkapitoly 5.3.3.1, 5.3.3.2, 5.3.3.3) dojmem. Domnívám se, že by této kapitole
prospěl mnohem omezenější výběr analyzovaných básní, čímž by i bylo pro autorku snazší dodržet
požadovaný rozsah práce.

Témata a náměty k diskusi při obhajobě:
1. Proč si autorka pro svou práci vybrala právě tuto básnířku?
2. Co o tomto tématu (tj. oběť, viktimizace) ve své tvorbě říká sama Naomi Shihab Nye (např. v
rozhovorech či své jiné tvorbě)?
3. Co považuje autorka za nejsilnější, či naopak za slabší, stránky básnické tvorby Naomi Shihab Nye?

Práci tímto

Datum:

doporučuji

nedoporučuji k obhajobě.
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Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení výkonu
studenta v průběhu obhajoby.

