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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie A 

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury A-B 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi A-B 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí A-B 

1.5 Interpretace výsledků B 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí A-B 

1.7 Logičnost výkladu A 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů B 

 

Slovní komentář: 

S. 19: Škoda, že autorka nikde neuvádí celou první větu v angličtině, když o ní pojednává celá 

kapitola, resp. uvádí ji pouze v Úvodu jako název citované kapitoly své BP, což je trochu 

nepřehledné. 

 

2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu A-B 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu A 

2.3 Dodržení citační normy A 

2.4 Dodržení stylové normy A-B 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace A-B 

 



Slovní komentář: 

Práce obsahuje drobné nedostatky ve výstavbě textu a logičnosti výkladu, např.: na s. 63 je 

podkapitola o humoru, ale pojednává také o kurzivě a nepřehlednosti v dopisech, tedy ne o kurzivě 

jako prostředku vyjádření humoru. 

 

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

Jedná se o rozšíření zdařilé bakalářské práce, problematika je přehledně zpracována. Autorka zdárně 

zanesla do DP většinu připomínek vedoucího a oponentky. Bohužel, připadá mi, že kapitoly přejaté 

z BP jsou propracovanější než nově vzniklé kapitoly. 

 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 S. 19: „Incipit je plný humoru a ironie.“ Může autorka tento výrok vysvětlit? 

4.2 S. 25: Je expresivita slova „Hillovka“ kladná? 

4.3 Může autorka definovat ironii, jak s ní pracuje např. v kap. 5? Z jakých vycházela 

odborných zdrojů? 

4.4 Jaký vidí autorka vztah mezi ironií a humorem, ironií a parodií (s. 65)? 

4.5 S. 64 (narážka na gotický román): Skutečně se jedná o parodování? Je si autorka odkazem 

na gotický román jistá? 

4.6 Kap. 5.1: Jak autorka vybírala popisované prostředky ironie? Pokud jsou v knize jen tyto, 

pak Austenová zase tolik ironie neužívá. 

4.7 S. 74: Proč autorka vnímá „indeed“ jako frazeologismus? 

 

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE 
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