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Diplomantka prokázala, že dokáže dobře pracovat s literaturou, ovšem ktéto
části mám jednu připomínku: při odkazování na sborník je potřeba odkazovat ne na
celou knihu, ale na konkrétní kapitoly, které autorka ve svém textu využívá.
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Závěr: Diplomovou práci Pavly Tejrovské doporučuji k obhajobě s hodnocením „velmi dobře“.
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