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 Posuzovaná oblast Zvažovaná kritéria Body 
(0-5)1 

1. Celková 
charakteristika 
 

Splnění zásad zpracování práce, adekvátnost titulu práce, naplnění stanoveného cíle, logická 
struktura práce, vyváženost a propojenost teoretické a praktické části 

 
4 
 2. Teoretická část Stanovení a splnění cílů, prezentace různých teoretických přístupů k řešení problému, jejich 

kritické posouzení a zvolení relevantní teoretické základny pro realizaci praktické části  
 

5 

3. Praktická část Vhodnost a aplikace zvolené metodologie, jasnost formulace hypotéz, relevantní a srozumitelná 
argumentace a interpretace získaných výsledků, jasnost formulace závěrů práce 

 
4 

4. Jazyková úroveň Gramatická správnost a komplexnost, slovní zásoba, koheze a koherence textu, interpunkce a 
stylistické aspekty, celková úroveň jazykového projevu 

 
4 
 5. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, konzistentnost úpravy 

práce, odpovídající rozsah práce, adekvátnost a provedení příloh 
 

4 

6. Práce s odbornou 
literaturou 

Kvalita, množství a relevance odborných zdrojů, kritický přístup ke zdrojům, odpovídající úroveň 
citační praxe 

 
5 

 
 

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 
Jan Dlask si ve své závěrečné bakalářské práci klade otázku, zda lze postavu Anakina Skywalkera/Dartha Wadera 
vměstnat do typologie tzv. „byronského hrdiny“, či zda se této typologii vymyká. Při svém bádání se metodicky opírá 
především o Campbellovu seminální Cestu hrdiny a Thorslevovu taxonomii. 
Osobně se domnívám, že zde autor nemusel věnovat až tolik pozornosti hodnocení „kvality“ ságy Hvězdných válek na 
základě akademické recepce a divácké popularity (část druhé kapitoly). Není totiž jasné, jak tyto statě přispívají 
celkovému záměru práce. 
 
Z teoretické základny pak vychází praktická část práce, která se snaží některé aspekty Thorslevovy taxonomie  
naroubovat na charakterový profil a genealogii zmíněné postavy z Hvězdných válek. Slovo „roubovat“ zde používám 
záměrně, protože v některých případech (či vývojových stádiích) se Anikin/Darth dle mého soudu výrazně liší 
od Thorslevovy kodifikace byronského hrdiny – viz dotaz k obhajobě. 
 
Celkově se však jedná o kompaktní a čtivou práci, která se řídí přehlednou metodikou. 
 
 

 
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.  



Poznámky k formulační úrovni anglicky psané části: 

Celkově velmi dobrý dojem při čtení práce mírně kazí překlepy u exponovaných slov (Thorslev/Throslev) a občasná 

neústrojná syntax. 

Práce je jinak psána slušnou angličtinou a splňuje veškeré formální nároky.      
 

Témata a náměty k diskusi při obhajobě: 
 
In subchapter 2.2, Thorslev (as paraphrased by Dlask) pits the Child of Nature and the Man of Feeling typologies 
against each other, with reference to Henry Mackenzie’s sentimental novel. It may therefore appear confusing and 
even contradictory that Mr. Dlask seems to be describing them as two subsequent stages in Darth Wader‘s 
development. Which of these two is more demonstrably present in Anakin/Darth’s personality? 
  

 
 

Práci tímto doporučuji k obhajobě.  
 
 
Datum: 7. 9. 2021 
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