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I. Formální kritéria                                                                              ano      zčásti      ne
1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce. x
2. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a  
    tématu.

   x

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu.    x
4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení  
    problému.

 x

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod,  
    pojednání, závěr, resumé v češtině a cizím jazyce)

   x

Slovní ohodnocení Práce splňuje všechna formální kriteria. Určitý problém vidím pouze ve  
struktuře práce, kde se částečně nepodařilo udržet jednotnou linii výkladu zvoleného tématu.

II. Obsahová kritéria
1. Práce prokazuje porozumění autora problematice. x
2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu.     x
3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje.     x
4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu.     x
5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu  
    charakteru studovaného oboru (ZSV).

    x

Slovní ohodnocení Práce splňuje obsahová kriteria. Pokud jde o vlastní přínos autorky, není,  
ale ani nemůže být, příliš veliký, vzhledem ke stavu bádání o této problematice. Zároveň se  
domnívám, že autorka mohla více využít i literární tvorbu Němcové pro dokumentování jejích  
názorů.

III. Jazyková kritéria
1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb. x
2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem.     x
3. Student zvládl a rozumí terminologii oboru a tématu, jímž se  
    zabývá.

    x

4. Student pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a 
    vlastní myšlenky.

    x

5. Práce je vybavena vhodně (ve shodě s charakterem zvoleného  
    tématu) doplňky textu (graf, tabulka, obrazové přílohy apod.)
Slovní ohodnocení Práce je napsána velmi čtivě a zároveň s vysokou jazykovou kulturou.  
Jedinou drobnou vadou jsou občasné neopravené překlepy, např. tát místo stát.
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IV. Otázky k obhajobě

V čem vidíte příčiny určité „ikonizace“ Němcové?
Můžete ukázat na díle Němcové, např. na jejích autorských pohádkách, její představu o 
budoucím světě?

Navržená známka       Výborně, nebo velmi dobře – podle průběhu obhajoby              

Datum    9.5.2012                     

Podpis oponenta práce


