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1. Celková
charakteristika

Splnění zásad zpracování práce, adekvátnost titulu práce, naplnění stanoveného cíle, 
logická struktura práce, vyváženost a propojenost teoretické a praktické části 

2. Teoretická část Stanovení a splnění cílů, prezentace různých teoretických přístupů k řešení 
problému, jejich kritické posouzení a zvolení relevantní teoretické základny pro 
realizaci praktické části  

3. Praktická část Vhodnost a aplikace zvolené metodologie, jasnost formulace hypotéz, relevantní a 
srozumitelná argumentace a interpretace získaných výsledků, jasnost formulace 
závěrů práce 

4. Jazyková úroveň Gramatická správnost a komplexnost, slovní zásoba, koheze a koherence textu,
interpunkce a stylistické aspekty, celková úroveň jazykového projevu 

5. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, konzistentnost
úpravy práce, odpovídající rozsah práce, adekvátnost a provedení příloh 

6. Práce s odbornou
literaturou

Kvalita, množství a relevance odborných zdrojů, kritický přístup ke zdrojům, 
odpovídající úroveň citační praxe 

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 

1 Bodové hodnocení na škále 1-5 (5 bodů maximum), 0 bodů z jedné či více posuzovaných oblastí automaticky 
znamená, že práce není doporučena k obhajobě.  

vedoucího práce oponenta



Témata a náměty k diskusi při obhajobě: 

Práci tímto 

Datum: 

Podpis: 

2 Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení výkonu 
studenta v průběhu obhajoby. 

doporučuji nedoporučuji k obhajobě. 2
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	Text1: Svetlana Rybchinskaya
	Text7:  Autorka se ve své bakalářské práci zaměřuje na rozkrytí četných odkazů na poznatky kulturní antropologie, ke kterým se v románu Lolita Vladimira Nabokova odvolává hlavní postava a zároveň vypravěč, Humbert Humbert, coby důvodům zlehčujícím , očišťujícím či alespoň relativizujícím absenci etiky a morálky v posedlosti, která se později vyvine v sexuální vztah, který udržuje s dvanáctiletou dívkou. Práce předkládá s ohledem na kulturní relativismus vymezený Lolitou četné příklady sexuálních vztahů mezi dětmi a dospělými, včetně problematizace vymezení daných vývojových období. Autorka tak ve své bakalářské práci v podstatě kopíruje rámec stanovený Humbertem Humbertem v Lolitě a vzhledem k omezení rozsahu  daném požadavky na rozsah bakalářské práce, neuvádí argumentační linii, která by zásadním způsobem odsoudila jeho činy.  Je třeba ocenit značné množství zdrojů a šíři, kterou se práce pokouší obsáhnout. Ta ovšem zároveň způsobuje poněkud jednostranné zaměření a poněkud nepevné propojení teoretické a praktické části. Z formálního hlediska práce přes občasné gramatické, lexikální, stylistické a citační nepřesnosti, naplňuje nároky kladené na takový typ práce. Ve výsledku lze říci, že se jedná o ponaučené zpracování výseku značně ožehavé tematiky, která by si v budoucnosti zasloužila rozpracování na větší ploše. 
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	Text8: 1) Z jakého důvodu autorka zahrnuje do kapitol o vymezení věku "zralosti" převážně společnosti ne-evropského původu? 2) Pokud autorka vezme v potaz celkové vyznění své práce, která se pokouší sledovat argumentační linii Humberta Humberta  a tím pádem jej poněkud zlidštit a do jisté míry i očistit (" But he wants to be heard as a human, he wants to have the chabce to justify himself at least in front of the reader, even though it will not change the objective outcome of his situation." str.36), není nutné konstatovat drtivé vítězství Vladimira Nabokova, coby autora jehož vyprávění dosahuje kvality, která vítězí nad jakýmikoliv obecně přijímanými kategoriemi, včetně kategorických imperativů a způsobuje tak opakované selhání čtenářova kritického přijetí? 
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