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SROVNÁNÍ POHÁDEK B. NĚMCOVÉ A K.  J. ERBENA 

S ČÍNSKÝMI POHÁDKAMI  

Vedoucí BP PHDR. JANA BISCHOFOVÁ  
 
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): 
 
I když se v práci vyskytují některé jazykové a stylistické nedostatky (např. chybná 
interpunkce, vynechané předložky, chybné předložkové vazby, překlepy), je možné práci 
hodnotit velmi dobře. Především je třeba ocenit autorčinu systematickou práci s vybranými 
texty – studentka se zaměřila na tematickou a kompoziční výstavbu pohádek, pozornost 
věnovala i některým otázkám kompozičním(princip trojčlennosti a opakování). Srovnávání 
pohádek z oblastí kulturně i historicky tak rozdílných vyžaduje srovnání nejen žánrové a 
obsahové rozmanitosti, ale i mnohotvárného provázání se životem společnosti. Uplatnit tento 
princip typologického srovnání neumožňuje rozsah bakalářské práce. Avšak Lijuan Qi si 
vytvořila velmi dobrý základ pro možné další rozšíření tohoto  literárně i kulturně zajímavého 
tématu.  
 
 
 
 
Otázky a doporučení k obhajobě BP: 

1) Které charakteristické rysy českých pohádek byly pro Vás zvláště zajímavé? 
2) Které morální kvality se v čínských pohádkách nejčastěji zdůrazňují? 

 
 
 
 
 
 
Klasifikace:                      velmi dobře                
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