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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE

Kritérium Hodnocení (A-D)
1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie B
1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury A
1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi A
1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí B
1.5 Interpretace výsledků A–B
1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí A
1.7 Logičnost výkladu B
1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů B

Slovní komentář:

Práce je zajímavou sondou do problematiky středověkých symbolů, nicméně mám k předloženému 

textu určité výhrady (viz níže). Z hlediska zpracování materiálu bych upřednostnil při zpracování 

postup opačný – od symbolu k jeho verbálnímu vyjádření než od lexému či obrazu a jeho 

symbolické platnosti. Pasáže věnované symbolice ve výtvarném umění jsou velice krátké. 

2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE

Kritérium Hodnocení (A-D)
2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu A
2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu A



2.3 Dodržení citační normy A
2.4 Dodržení stylové normy A–B 
2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace A

Slovní komentář:
Po stránce jazyka práce mám drobné výhrady ke stylizacím – autorka na několika místech 

deobjektivizuje odborný text expresivními a hodnotícími výrazy. 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE

Práci doporučuji k obhajobě.

Slovní komentář:

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU

4.1 První otázka se týká metodologie. Prosím, aby ještě jednou autorka co nejpřesněji a 
nejjednoznačněji vymezila své chápání symbolu. Jaký rozdíl vidí mezi symbolem, 
metaforou a obrazným vyjádřením? 

4.2 Na s. 33 autorka hovoří o dramatických hrách, v nichž Marie Magdalena nakupuje 
kosmetické přípravky. O jaké hry jde? 

4.3 Co je překvapujícího na užití substantiva host? (s. 40)
4.4 Jak souvisí chléb a žáci? Když uvážíme, že Mastičkář vznikl v prostředí žáků, může sek nim 

vztahovat i narážka o chlebě (s. 50).
4.5 Zajímalo by mě, zda by mohla autorka podat více argumentů pro to, že pivo zastupuje v 

textu víno? (s. 51)
4.6 Nejsem si jist, zda v pasážích, kde jde o výčet, můžeme uvažovat symboliku čísel.
4.7 Rovněž bych řekl, že uváděná toponyma budou mít leckdy jinou funkci, než symbolickou. 

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE
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