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OBLIGATORNÍ HODNOCENÍ

Osobní zaujetí 
tématem

vysoké průměrné malé neuspokojivé
                        X

Splnění cíle a zadání 
BP

úplné z větší části částečné nedostatečné
            X

Výběr literatury bez výhrad vyhovující neúplný nedostatečný
                    X

Teoretické zpracování  
tématu 

výborné průměrné spíše nízké neuspokojivé
         X

Samostatnost a 
původnost zpracování 
BP

vysoká uspokojivá nesamostatná kompilát
                  X

Struktura BP logická velmi dobrá méně zdařilá neuspokojivá
         X

Jazyková úroveň BP výborná velmi dobrá dobrá nedostatečná
         X

Stylová úroveň BP výborná velmi dobrá dobrá neodpovídající
         X

Inspirativnost BP vysoká uspokojivá nižší nepatrná
                X

Formální stránka BP výborná velmi dobrá dostatečná nevyhovující
X

FAKULTATIVNÍ HODNOCENÍ

Úroveň výzkumu a 
materiálů; konzultace 
BP

vysoká uspokojivá nižší žádná

Praktické zaměření BP vysoké přiměřené nízké žádné
         

Do příslušného rámečku vepište X.

                                                
1 Nehodící škrtněte.



Dodatečné poznámky a připomínky vedoucího /oponenta BP (podle uvážení):

Diplomantka si vedle hlavního cíle práce, tj. na základě rozboru tří románů J. Havlíčka 
charakterizovat jeho ženské hrdinky a postihnout proměny v jejich zobrazení, stanovila ještě 
další cíle: 1) zaměřit se na rozvoj psychologického románu v české a světové literatuře,
                2) porovnat charakteristické rysy psychologického románu v dílech různých 
spisovatelů,
                3) naznačit shody a rozdíly mezi Havlíčkovými romány a díly jiných autorů 
psychologické prózy.
Je zřejmé, že tak náročný úkol nemůže bakalářská práce na 40 stranách splnit. Rozbor 
vybraných děl se omezuje převážně na stránku tematickou, chybí detailnější práce s textem, 
rozbor kompoziční i jazykový, jenž by ukázal Havlíčkovo umění povahokresby, jeho smysl 
pro detail, pro sytost popisu prostředí i pro pevnou stavbu děje. Bez detailní práce s textem 
autorka ulpívá na povrchním, často nic neříkajícím hodnocením (unikátní ženské hrdinky; 
nový prototyp hrdinek české literatury; dílo J. Havlíčka je bezesporu vynikající, novátorské a 
provokující….). Na několika místech se autorka v hodnocení opakuje (např.s.34, 37 a 40) 
nebo opakuje stejné citace (s. 22 a 39; 28 a 39).
Co se týče jazykové stránky, je možné zmínit nejčastější chyby v interpunkci a menší 
nedostatky, které svědčí o nedostatečné korektuře (např.  v Te třetí, s. 33; Helamadoe,s.40, 
Kitičný měsíčník. s.41). Závažnější jsou některé nedostatky formulační a obsahové, které 
mohou i ztížit porozumění (např. - Zhodnocení vývoje vybraných děl v zobrazení ženských 
postav (s.35);  Na rozdíl od děl Jarmily Glazarové jsou hrdinky románu J. Havlíčka 
rozvrácené chorobnými vlastnostmi a těžkým osudem. Ženy jsou potlačeny a poníženy muži, 
ženská morálka vyhrává nad morálkou mužskou.- s. 14).
        
Otázky a doporučení k obhajobě BP:

1) Vysvětlete termín analytický román..
2) Na str. 13 konstatujete, že Havlíček vymezuje vztah mezi románem sociálním a 

psychologickým. Rozveďte podrobněji.
3) Mezi kritiky uvádíte D. Macháčkovou a M. Hyblera, ale jejich jména v seznamu 

literatury chybí. 
4) Ze seznamu literatury se nepozná, s kterými dalšími literárními díly jste pracovala.
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