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Zvažovaná kritéria

1. Celková
charakteristika

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

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
Vhodnost a aplikace zvolené metodologie, jasnost formulace hypotéz, relevantní a
srozumitelná argumentace a interpretace získaných výsledků, jasnost formulace
závěrů práce
Gramatická správnost a komplexnost, slovní zásoba, koheze a koherence textu,
interpunkce a stylistické aspekty, celková úroveň jazykového projevu

3. Praktická část
4. Jazyková úroveň

5. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, konzistentnost
6. Práce s odbornou
literaturou
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úpravy práce, odpovídající rozsah práce, adekvátnost a provedení příloh

4

Kvalita, množství a relevance odborných zdrojů, kritický přístup ke zdrojům,
odpovídající úroveň citační praxe
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Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad):
Ve své bakalářské práci zpracovává Marie Vejběrová dle svých slov téma změny a vývoje ve dvou stěžejních dílech
anglické literatury 19. století, The Tenant of Wildfell Hall (1848) od Anne Brontëové (1820-1849) a Wuthering
Heights (1847) od její neméně známe sestry, Emily Brontëové. Vývoj a změnu pojednává autorka práce z hlediska
dobového náhledu na tyto fenomény, odrazu tohoto pojetí v životě autorek a následném obtisknutí v jejich
románové tvorbě především z hlediska jednotlivých postav. Tímto složitým procesem dochází na poměrně
omezeném půdorysu své bakalářské práce k závěru, že zatímco Emily Brontëová byla poměrně zatvrzelé povahy a
její povahou spíše romantické postavy nejsou nakloněny změnám a rozvoji, Anne Brontëová a její postavy jsou
naopak založena na dobré víře v případnou možnost změny a rozvoje.

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):
Ač jsou některé dílčí závěry práce nejasné, což doufám autorka napraví v průběhu obhajoby, celkově bakalářskou
práci Marie Vejběrové hodnotím jako solidní pokus o naplnění požadavků kladených na takový typ práce. Je třeba
zmínit množství a poměrnou bohatost zdrojů, se kterými autorka pracuje a rovněž ambiciózní uchopení tematiky. Až
na drobné prohřešky vůči akademickému diskurzu, je rovněž třeba vyzdvihnout celkovou jazykovou a stylistickou
úroveň práce. Co však velmi hatí celkový dobrý dojem je naprosto pochybené užívání citační normy, vůči jejímž
zásadám se autorka opakovaně proviňuje.
1) Proč oproti sobě autorka práce vymezuje pojmy „change“ a „development“? Do jaké míry je shledává
kompatibilní? Do jaké míry se od sebe liší? V čem spočívá jejich odlišnost? Vymezuje je oproti sobě na některém
místě práce?
2) Skutečně si autorka myslí, že srovnání postoje postav románů vůči změně je zásadní a jasné? Je opravdu tak
zásadním a ceněným prvkem The Tenant of Wildfell Hall optimistická víra v možnou nápravu? Proč autorka
v souvislosti s dílem nezmiňuje feministické vyznění? Do jaké míry se promítlo do jejích závěrů?
3) Autorka práce tvrdí, že postavy Heathcliffa a Cathy se nevyvíjí. Jak by s přihlédnutím k této informaci vysvětlila
úspěšnou indoktrinaci, která u Cathy přiměla ke svatbě s Edgarem? Autorka práce na straně 27 uvádí, „[t]o
Heathcliff, Hareton is simply a way of getting back at Hindley, nothing more than a tool in his great revenge plan. In
his twistedness, he takes pleasure in dousing Hareton's natural intelligence and potential.” Není Heathcliff sám
produktem podobného procesu? Pokud ano, nestaví to informaci o neměnnosti a nepřizpůsobivosti jeho povahy do
jiného světla?

Témata a náměty k diskusi při obhajobě:
4) Mohla by autorka blíže vysvětlit důvody, které ji vedly k závěru, že Heathcliff není byronovská postava?
5) Je možné vysvětlit tvrzení ze strany 12: „Realism, on the contrary, uses typical characters that are based on
realistic principles (Szwab) and unlike their romantic counterparts are able to develop.“
6) Mohla by autorka vysvětlit své tvrzení ze strany 22: „Her novels might appear to ambitiously preach that if you do
right by God and educate yourself, you shall find your deserved happy ending, but the reality is more complex.“
7) Bylo by možné osvětlit tvrzení ze strany 30: „They did not grasp the big picture and how their small bubble was a
bother to everyone around.“

Práci tímto

Datum:

doporučuji

nedoporučuji k obhajobě.
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13. 1. 2017

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

