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Posuzovaná oblast
1. Odborný kontext
2. Výzkum

vedoucího práce

oponenta

doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
Zvažovaná kritéria
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
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
4. Jazyková úroveň
5. Věcná správnost a
přesvědčivost
6. Originalita

provázanost textu, konzistentnost úpravy práce, odpovídající rozsah práce,
poznámkový aparát, adekvátnost a provedení příloh, odpovídající úroveň citační
praxe
Celková úroveň jazykového projevu, přesnost, rozmanitost a čtivost formulací,
absence gramatických, lexikálních a pravopisných nedostatků, úroveň odborného
stylu
Hloubka a kvalita provedených analýz, faktická, věcná a obsahová správnost,
podloženost, aktuálnost přístupů, schopnost argumentace a kritického myšlení,
schopnost náležitě formulovat a interpretovat zjištění
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)
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Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad):
Ve své diplomové práci se Illia Lychman zabývá tématem britské válečné poezie, konkrétně srovnáním
básnické reflexe dvou významných válečných konfliktů - Krymské války a první světové války. Pro svou
komparativní analýzu si diplomant vybral slavnou báseň Alfreda Tennysona "The Charge of the Light
Brigade" (1854) a čtyři básně reagující na vývoj první světové války od básníků Wilfreda Owena, Ruperta
Brookea, Laurence Binyona a Siegfrieda Sassoona.
Teoretická část práce nejprve poskytne relevantní literárně-historický kontext vybraných básní a následně
krátce představí jejich význam a soudobou čtenářskou i kritickou recepci. Praktická část pak nejprve
analyzuje jednotlivé básně a následně je srovnává vzhledem k tématu zobrazení válečného konfliktu.
Za klad práce považuji její ucelenou a přehlednou formální a organizační strukturu - celá práce je
koherentní, jen minimálně odbočuje od svého ústředního tématu, její rozdělení do jednotlivých kapitol
odráží autorův myšlenkový postup i strukturu jeho argumentace. Z textu je také patrný diplomantův
upřímný zájem o danou problematiku.
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):
Ocenit je také třeba velmi úzkou propojenost teoretické a praktické části práce, dostačující je i práce se
sekundárními zdroji. Nižší je naopak jazyková a stylistická úroveň práce. Je škoda, že v zájmu větší
vyváženosti práce autor pracuje s pouze jednou básní reflektující Krymskou válku (oproti pěti básním
reflektujícím první světovou válku).

Témata a náměty k diskusi při obhajobě:
1. Proč si diplomant nevybral alespoň dvě básně reflektující Krymskou válku (např. některou ze sbírky
"Sonnets on the War" Alexandera Smithe and Sydneyho Dobella)?
2. Komparativní analýza práce se do značné míry zaměřuje na obsahovou složku. Mohl by diplomant v
rámci své obhajoby srovnat analyzované básně i po formální stránce?

Práci tímto
Datum:

doporučuji
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nedoporučuji k obhajobě.

9. 9. 2020

Podpis:

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