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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
X

Praktické zaměření BP vysoké přiměřené nízké žádné
X

Dodatečné poznámky a připomínky vedoucího:



Bakalářská práce se snaží postihnout umělecký přístup J. Havlíčka k tematice ženského 
osudu, vyzdvihnout osobitost autorova postupu. Práce většinou využívá závěrů odborné 
literatury, které interpretuje a s nimiž se ztotožňuje.
Autorce se z větší části daří shrnout závěry odborné literatury, soustřeďující se na Havlíčkův 
umělecký odraz reality ženského osudu. Totéž nelze konstatovat ve spojitosti s úkolem, který 
si práce zadává již v úvodu, kde slibuje zaměření na psychologické romány českých a 
světových autorů, jejich následné srovnání s jednotlivými díly J. Havlíčka (str. 11 …), 
konečně pak samostatné zhodnocení Havlíčkova pojetí ženské hrdinky a tématu ženy v jeho 
prózách.

Otázky a doporučení k obhajobě BP:

1. Srovnání sledovaných Havlíčkových psychologických próz s dalšími českými 
meziválečnými prózami s ženskou hrdinkou. 

2. Upřesnění informací o ženské tematice v meziválečné literatuře (např. str. 14 …). 
3. Reakce dobové a pozdější kritiky na klíčové prózy Havlíčka.

Klasifikace:          výborně              velmi dobře               dobře             nevyhověl(a)

Doporučení pro event. přepracování:

V Praze  dne ……/ ……  20…..
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                                                                                 Podpis vedoucího BP  

…………………………………… 
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