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OBLIGATORNÍ HODNOCENÍ

Osobní zaujetí téma-
tem

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 pů-
vodnost 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 ma-
teriálů; konzultace BP

vysoká uspokojivá nižší žádná
X

Praktické zaměření BP vysoké přiměřené nízké žádné
         X

Do příslušného rámečku vepište X.

                                               
1 Nehodící škrtněte.



Dodatečné poznámky a připomínky oponenta BP (podle uvážení):

Je patrná rozkolísanost mezi úrovní, stejně tak jako rozsahem teoretického zpracování
tématu, a úrovní i rozsahem vlastního výzkumu. Teoretická východiska jsou ozřejměna 
důkladně a vyčerpávajícím způsobem.                                                                                
Praktická část by si zasluhovala větší rozsah, hlubší analýzu a jasné analytické výstupy. 
Závěr se jeví jako nepříliš inovativní a uspěchaný.
Pravopisné chyby nejsou příliš časté, ale charakteru, který by se už neměl vyskytovat 
(např.s.13- zvířata hráli roli…, chybná interpunkce).
Drobným nedostatkem je směšování pojmu Česká republika a Čechy.

Otázky a doporučení k obhajobě BP:

Nenašla jsem v práci rozdělení přísloví na gnómická a metaforická, umí autorka vysvět-
lit tyto termíny a dovedla by určit, která jsou frekventovanější, jestliže hovoříme o pří-
slovích s názvy zvířat?
V práci používá autorka termíny zvířata mytická a skutečná, může definovat odlišnosti, 
rozdíly obou pojmů?
Čím si autorka vysvětluje fakt, že v České republice schází literatura, která by se věno-
vala tématu symboliky zvířat v evropském kontextu?

Klasifikace:                     velmi dobře             

Doporučení pro event. přepracování:   -

V Praze  dne 21.srpna  2011
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