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Posuzovaná oblast
1. Odborný kontext
2. Výzkum

vedoucího práce

oponenta

PhDr. Tereza Topolovská, 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):
Diplomová práce Barbory Křížově se zaobírá odrazem osobnosti Katherine Mansfield v její literární tvorbě a
překvapivě zejména poezii nikoliv pouze v povídkách. Diplomantka tak nabízí velmi nečekaný, svěží a značně vítaný
úhel pohledu na autorku, jejíž neustále rostoucí popularita hrozí postupným setřením pelu unikavosti a křehkosti
typickým pro její jedinečnou literární tvorbu. Autorka práce skládá, příznačně pro Katherine Mansfield, mozaiku
života autorky z mnoha střípků nalezených v souborech jejích děl, korespondence, biografií a monografií. Na tomto
místě je třeba vyzdvihnout masivní množství informací získaných z těchto zdrojů a nadhled, který autorka uplatňuje

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.
1

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad):
při jejich zpracování. V teoretické části své práce nastiňuje autorka enormní míru propojení osobního života a
literární tvorby autorky, přičemž praktická část práce na toto pojetí navazuje a vytyčuje ústřední témata a motivy
tvorby Katherine Mansfield.
Krom práce s velkým množstvím materiálu, které autorka při přípravě své diplomové práce musela nastudovat,
zpracovat, analyzovat a interpretovat, jež je jasným důkazem hlubokým zaujetím tématem, je nutné zdůraznit i
celkovou pečlivost zpracování. Ta se odráží v přísném dodržování citační normy a minimálním množství odchylek
vůči gramaticko-lexikální nebo stylistické normě. Mírně překvapivá je téměř úplná absence literární terminologie a
přesněji vymezené metody zkoumání v analyticko-interpretační části, která místy působí coby obtisk
impresionistického přístupu Katherine Mansfield samotné. Celkově hodnotím práci vysoko coby povedené,
poučené, poučné a krajně procítěné uchopení neotřelé tematiky.

Témata a náměty k diskusi při obhajobě:
1) Mohla by diplomantka blíže popsat metodiku zpracování své práce? Na jakém základě vybírala jednotlivé básně a
povídky, na jejichž základě pak vyabstrahovala společná témata a motivy?
2) Kdyby měla svou diplomovou práci rozšířit, jaká další témata a motivy by diplomantka navrhovala zpracovat?
3) Dle diplomantčina osobního názoru, měly by časem básně Katherine Mansfield dosáhnout prestiže srovnatelné
s její povídkovou tvorbou?

Práci tímto
Datum:

doporučuji
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nedoporučuji k obhajobě.

13. 1. 2017

Podpis:

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