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1.  Cíl práce    
      

Cílem BP je analýza historických pramenů, které Corneille využil při psaní Cinny. Tento proklamovaný cíl je splněn 

pouze částečně. Autorka není dobře seznámena s odbornou literaturou k tématu, její heuristické nástroje nejsou 

přiměřené.  

  

2.  Zpracování obsahu  
 Téma je náročné, obsáhle traktované, ne však natolik bezbřehé, aby se v rámci BP nedalo dobře zpracovat. Bohužel 

tomu tak v případě této BP není. Opírá se o zastaralé prameny, nevhodné edice, zcela pomíjí současné bádání, dopouští 

se nepřijatelných zjednodušení. Stylizace počátečních kapitol je velmi nedbalá, logické spoje jsou nejasné. Závěr 

vyznívá banálně. 

 

3.  Formální a jazyková úroveň  
      je snad vůbec nejslabší článkem celé práce. Četné překlepy, chybné vazby, zmatené a „nefrancouzsky“ znějící 

spojení, avšak i zcela začátečnické chyby tuto BP činí takměř nečitelnou. Na každé straně nacházím minimálně 5 

hrubých chyb! 

5. Přínos práce  
     Autorka prokázala jisté nadšení, avšak výsledek její snahy v této podobě podle mého soudu obhajitelný není. 

Doporučuji, abyste – po nutných konzultacích – práci přepsala. Bude ji však třeba kompletně přepracovat, je totiž 

postavena na špatných základech a nedostatečném vhledu do studované problematiky. 

 

Otázky k obhajobě a další vyjádření, připomínky, náměty pro obhajobu práce: 

Pochybení (v celé škále! – od hrubých gramatických a pravopisných chyb přes nepřesnou 

faktografii až po interpretační zkraty) je v práci tolik, že nemá smysl, abych je zde jednotlivě 

vypisoval. Celý text bych totiž musel přepsat a obsáhle komentovat…  

Proč jste odevzdala práci v této podobě?  

Tuto otázku mně – jako vedoucímu práce – dlužíte. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bakalářská práce nesplňuje podmínky kladené na závěrečnou práci v oboru francouzský jazyk 

a literatura.  
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