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Název bakalářské práce: O možnosti rozvíjení dyadického vztahu skrze párový tanec
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(u každé položky vyjádřete odpovídající možnost písmenem x)

Obsahová hlediska práce

Úroveň návrhu projektu

Formální hlediska práce

Otázky, podněty k obhajobě: 
Autorka práci zasvětila argentinskému tangu. Jaký by ale viděla rozdíl v efektu, v působení 
atp.  mezi tímto párovým tancem a jinými párovými (např. těmi českými) tanci? A také ve 
srování s např. obdobně populární salsou anebo flamenkem? 

Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů):
-
Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): Téma je vybráno 
nápaditě. Přitom autorka udržuje žádoucí formu při zachování jisté poetičnosti celého 
výkladu. Aniž to explicitně zmiňuje, kombinuje autorka digitální a analogovou informační 
rovinu a tak je schopná vytěžit z tématu maximum. Však i samotné téma je o druhu 
neverbální, tedy analogové komunikace. Text je psán s výraznou osobní angažovaností, která 
je i vzhledem k zaměření práce pochopitelná a přijatelná. Odbornost je také doložena 
úctyhodným množstvím zdrojové literatury. Práci považuji za velmi vydařenou. Nicméně do 

1 2 3 4

Cíle práce (uvedeny jasně – nejasné, neuvedeny) x

Soulad obsahu s názvem (ano – částečně) x

Členění kapitol (logické členění – nevhodné strukturování) x

Postiženy relevantní aspekty problému ( jednoznačně – spíše ne) x

Stanovené cíle (splněny – nesplněny) x

1 2 3 4

Problém (jasně vymezen – nejasné vymezení) x

             Projekt (analyzován ve vztahu ke klíčovým pojmům – zabývá se jinou problematikou) x

Metodologie práce (vhodně zvolená – zcela nevhodně zvolená) x

Propojení literárně přehledové části s návrhem projektu
(organické, projekt logicky navazuje na 1. část – obě části jsou nesourodé)

x

1 2 3 4

Jazyková a stylistická úroveň (práce je čtivá, použití jazyka přiměřené – nevyhovuje) x

Formální úprava práce (odpovídá požadavkům – zahrnuje množství formálních chyb) x

Grafická úprava (vyhovuje – nevyhovuje) x

Množství využitých literárních zdrojů (dostatečné – nedostatečné) x

Aktuálnost literárních zdrojů (vesměs z posledních let – zdroje značně zastaralé) x

Využití cizojazyčných zdrojů (dostačující – minimální) x

Odkazy v textu (vcelku odpovídají standardům – chybně uváděné odkazy) x

Seznam literatury (kompletní, bez větších chyb – nekompletní, s množstvím chyb) x



budoucna bych autorce doporučoval věnovat také pozornost právě mnou výše zmíněným 
možným rozdílům, či podobnostem s jinými tanci. 

Návrh klasifikace: výborně
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