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Hodnocení bakalářské práce:
Kritérum:

Maximální
počet bodů

Získaný
počet bodů

Aktuálnost a přiměřenost tématu

5

4

Formulace cílů a úroveň jejich naplnění

10

6

Vhodnost a přiměřenost metodiky zpracování

10

8

Vyváženost teoretické a praktické části, proporcionalita a návaznost
jednotlivých kapitol

10

6

Přístup autora k řešení problematiky

10

6

Úroveň zobecnění a formulace závěrů

10

6

Reprezentativnost a rozsah použité literatury

5

5

Práce s odbornou literaturou a dodržování bibliografických norem

10

8

Jazyková úroveň práce

10

8

Formální náležitosti práce

5

5

Úroveň cizojazyčného resumé

5

4

Odborný přínos práce a možnost jejího praktického využití

5

3

Úroveň komunikace s vedoucím práce

5

5

100

74

Celkem
100 – 91 bodů

výborně

90 – 77 bodů

velmi dobře

76 – 60 bodů

dobře

59 bodů a méně nevyhověl

Stručné verbální hodnocení:
Logicky a přehledně strukturovaná práce převážně kompilativního charakteru založená na
studiu řady odborných materiálů. Obsahově je práce disproporční – část věnovaná rozboru
románu svým rozsahem výrazně přesahuje část věnovanou deklarovanému tématu, tj.
filmovým adaptacím. Autorka z pečlivě zpracovaného rozboru mohla vyvodit více
zobecňujících závěrů, chybí zejména didaktické doporučení podložené argumenty, které je
uvedeno jako jeden z cílů práce.
Práce je psána poměrně bohatým jazykem, ne vždy je ovšem zřejmé, zda autorka plně rozumí
užitým termínům (např. žánr, motiv, téma). Místy se objevují chyby v interpunkci, shodě,
pravopise a také překlepy (např. s. 48, 52, 51, 53, 54, 55, 60, 64, 66).
Oceňuji obrazovou přílohu.
Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě:
1. Vysvětlit pojmy žánr, žánrová varianta, motiv, téma.
2. Kdo byli revoluční demokraté?

Doporučuji práci k obhajobě:

ANO

NE

Navrhovaná klasifikace k obhajobě:

výborně

velmi dobře

nevyhověl
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