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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): 
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	Text7: Jako cíl své diplomové práce si Markéta Novotná stanovila analýzu toho, jakým způsobem Richard Flanagan zachycuje a zobrazuje vybrané aspekty japonské kultury ve svém románu The Narrow Road to the Deep North (2013), který získal v roce 2014 prestižní Bookerovu cenu. Román pojednává o životě válečného zajatce - Australana, který byl poslán k nuceným pracím na stavbě Barmské železnici. Flanagan se, i dle svých slov, v románu pokouší o pokud možno autentický a nezkreslený pohled na Japonsko, jeho jazyk a kulturu, přesto, jak ukazuje i diplomantka, se ve svém díle nevyhnul určitému penzu zjednodušení a stereotypizace. Celkově tuto diplomovou práci hodnotím jako zajímavou a kvalitní. Práce má jasnou, logickou a koherentní strukturu i argumentaci, drží se svého tématu, dobře a výstižně pracuje s primárními i sekundárními zdroji. Je také napsána velmi dobrým a čtivým jazykem, s jen občasnými drobnými nepřesnostmi (chybné užití modifikátoru "any", interpunkce, členy), které ale zásadně neruší velmi dobrý obsahový dojem textu. Z práce je také silně patrný upřímný zájem diplomantky o zvolené téma.
	Text8: Z výše zmíněného plyne, že mé dotazy k obhajobě jsou spíše doplňkového charakteru. Diplomantky tedy nemusí nutně odpovídat na všechny:1. Jakým způsobem byl a je Flanaganův román vnímán v Japonsku?2. Zabývá se soudobá (např. v posledních 20-30 letech) japonská literární tvorba obdobnými tématy? A pokud ano, jakým způsobem?3. Zná diplomantka nějaký příklad románu (obecně, tj. nemusí být anglicky psaný), který by bylo možné považovat vzhledem k autentickému/nestereotypnímu zobrazení japonské kultury za úspěšný?
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	Text10: Za silnou stránku práce také považuji propojenost mezi její teoretickou a praktickou částí. Teoretická část je v dobrém smyslu slova vyčerpávající a obsahuje veškeré potřebné a relevantní informace a koncepty pro  následnou analýzu románu. Praktická část pak organicky navazuje na část teoretickou a předkládá textovou analýzu románu vzhledem k dříve diskutovaným aspektům japonské kultury. I tyto analytické části jsou adekvátně zpracované, pouze u kapitoly "Allusions to Japanese literature" bych si dokázal představit detailnější rozbor a interpretaci vztahu mezi texty japonské literatury a Flanaganovým románem.


