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Hodnocení bakalářské práce:

Kritérum: Maximální 
počet bodů

Získaný 
počet bodů

Aktuálnost a přiměřenost tématu 10 8

Formulace cílů a úroveň jejich naplnění 10 7

Vhodnost a přiměřenost metodiky zpracování 10 8

Vyváženost teoretické a praktické části, proporcionalita a návaznost 
jednotlivých kapitol

10 7

Přístup autora k řešení problematiky 10 6

Úroveň zobecnění a formulace závěrů 10 7

Reprezentativnost a rozsah použité literatury 5 4

Práce s odbornou literaturou a dodržování bibliografických norem 10 8

Jazyková úroveň práce 10 9

Formální náležitosti práce 5 4

Úroveň cizojazyčného resumé 5 4

Odborný přínos práce a možnost jejího praktického využití 5 3

Celkem 100 75

100 – 91 bodů výborně

90 – 77 bodů velmi dobře

76 – 60 bodů dobře

59 bodů a méně nevyhověl



Stručné verbální hodnocení: 

Bakalářská práce Filmové adaptace románu L. N. Tolstého Anna Kareninová se více 
než samotným adaptacím věnuje rozboru románu, což nepovažuji za velký přínos – román 
patří k nejvýznamnějším dílů světové literatury a k jeho analýze bylo již mnohé řečeno. Větší 
prostor měl být, dle mého názoru, věnován samotným adaptacím. 

V jejich analýze mohla být větší pozornost věnována literární komparaci originálu a 
filmového scénáře, akcentaci jednotlivých motivů, celkovému ideovému vyznění než 
charakteristice odlišných prostředků filmové řeči. 

Práci by prospěla pečlivější závěrečná korektura.

Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

Je vhodné zařazovat filmové adaptace do školní výuky cizího jazyka?

Pokud ano, v jaké podobě? Naznačte některé možnosti.

Doporučuji práci k obhajobě: ANO NE

Navrhovaná klasifikace k obhajobě: výborně velmi dobře     dobře    

nevyhověl
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