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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

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 


	dd2: [4]
	dd1: [3]
	Text1: Svetlana Rybchinskaya
	Text7: Tato práce se zaměřuje na velmi kontroverzní literární postavu Humberta Humberta, hlavního vypravěče a aktéra Nabokovova románu Lolita. Autorka práce se snaží nepředpojatě uchopit jeho (dle moderních západních norem nepřípustné) chápání ženské zletilosti a nahlížet jej optikou historického vývoje lidského vnímání ženské nubility napříč různými kulturami. Jak autorka sama zdůrazňuje,  ve svém kulturním relativismu samozřejmě nezachází tak daleko, aby Humbertovo faktické jednání obhajovala. Když tedy nabízí přehled kultur a historických období, jejichž institucionální nebo zvykové právo automaticky počítá s ženskou pohlavní zralostí coby kulturním, nikoli pouze biologickým předělem, nejedná se v žádné případě o apoteózu Nabokovova kultivovaného sexuálního predátora, byť některé z těchto kulturních reálií s Humbertovými názory zřetelně rezonují. 
Práce je psána slušnou angličtinou a obecně splňuje nároky na tento typ závěrečné práce.

	Text2: 
Reading Nabokov's Humbert Humbert through historical
and socio-cultural prism

	Text3: Mgr. Jakub Ženíšek
	Text4: 2015
	Text5: 41 stran včetně bibliografie
	Text8: Za hlavní nedostatek práce, který se promítá i do hodnocení, považuji velký tematický rozptyl a nedostatečnou metodickou disciplínu u teoretické části, v jehož důsledku si čtenář musí do jisté míry domýšlet, jak se autorkou popisované kulturní a historické normy vztahují k tématu nubility jak jej vnímá Humbert Humbert. 
Vzhledem k poměrně minimalistickému rozsahu práce by nebylo od věci u některých kapitol (např. u kapitoly III) trochu rozvést, proč je autorka považuje za relevantní a jak komunikují s praktickou částí. Obecně je však třeba přiznat, že navzdory této výhradě je teoretická část sama o sobě zajímavá a informativní.
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