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1. Odborný kontext Orientace v pojednávané problematice, odborné zázemí a širší přehled o disciplíně, 

znalost a uplatnění odborné terminologie, reprezentativnost a aktuálnost použité 

odborné literatury, variabilita odborných zdrojů a schopnost jejich syntézy 

2. Výzkum Stanovení a splnění cílů, formulace hypotéz, vhodnost a relevance metod a 

zvolených postupů, jasnost formulace a interpretace závěrů práce 

3. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, návaznost a 

provázanost textu, konzistentnost úpravy práce, odpovídající rozsah práce, 

poznámkový aparát, adekvátnost a provedení příloh, odpovídající úroveň citační 

praxe  4. Jazyková úroveň Celková úroveň jazykového projevu, přesnost, rozmanitost a čtivost formulací,

absence gramatických, lexikálních a pravopisných nedostatků, úroveň odborného 

stylu 

5. Věcná správnost a 

přesvědčivost 

Hloubka a kvalita provedených analýz, faktická, věcná a obsahová správnost,  

podloženost, aktuálnost přístupů, schopnost argumentace a kritického myšlení, 

schopnost náležitě formulovat a interpretovat zjištění 

6. Originalita Přínos práce, samostatnost zpracování, původnost myšlenek, kreativita a zaujetí 

danou problematikou, možnosti dalšího rozvíjení, celková náročnost a pracnost, 

potenciál práce (navázání na výzkum či aplikace jeho výstupů v praxi) 

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  
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Datum: 

Podpis: 

2 Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení výkonu 

studenta v průběhu obhajoby. 

doporučuji nedoporučuji k obhajobě.
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	Text7: Diplomová práce Bc. Tetyany Khazanovych se zabývá značně aktuální problematikou imigrace v díle britského autora Chrise Cleavea The Other Hand a díle populární nigerijské autorky Chimamandy Ngozi Adichie Americanah. Diplomantka zkoumá různé ztvárnění a pojetí celé řady aspektů imigrace z Nigérie do Anglie a Ameriky, od jejího chápání a důvodů, které k ní vedou, přes legální a ilegální postupy, detenční centra, pozici a utrpení žádajících o azyl, psychologická traumata spojená s imigrací, organizacemi, které shromažďují žadatele o azyl a imigranty. Vzhledem k zacílení obou děl na výjimečné ženské hrdinky, je velice vhodné zařazení kapitoly věnované feminismu a roli žen v současné nigerijské společnosti. Až na několik výjimek zrcadlí část analytická strukturu a tematické zaměření části teoretické. Diplomantka se zaměřuje na popis, místy až příliš doslovný, dílčích aspektů imigrace v obou románech a současně porovnává a místy i se snaží i o vysvětlení odlišných pojetí.  
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	Text10: Diplomantka se nesnaží pracovat s teoretickými koncepty, ale nahlíží tematiku skrze řadu dat a údajů, které odráží skutečnou, značně skličující a alarmující situaci. Interpretace poznatků získaných se sekundární literatury si nezadá s přímočarou analýzou děl primární literatury. Co práce, alespoň z mého hlediska, postrádá je hlubší ponor a současně i kritické uchopení odlišností a podobností mezi ztvárněními situace imigrantů. Do jaké míry je román Chrise Cleavea zpodobněním špatného svědomí Západu? Jsou pasáže plné brutality senzachtivou odpovědí představám čtenářům, zoufalou snahou zaujmout či nepřikrášleným odrazem skutečnosti? Je vhodné a  z hlediska situace v Nigérii konstruktivní, aby anglický romanopisec psal z perspektivy mladé nigerijské dívky? Je nezměrná popularita Ch.N. Adichie mezi západními čtenáři způsobena jejím pojetím literatury coby příběhu či její schopností zametat problémy současné Nigérie tzv. pod koberec? S povděkem bych kvitovala, kdyby se diplomantka alespoň na některé z těchto otázek zaměřila při obhajobě, jelikož jsou odpovědi v práci často pouze naznačeny či zcela vynechány. Diplomová práce Tetyany Khazanovych naplňuje z formálního a jazykového hlediska nároky kladené na takový typ práce. Je překvapivě čtivým a podrobným zpracováním komplexní a značně ožehavé tematiky, ke které přistupuje bez zbytečného patosu. Je patrné, že se autorka se daným tématem zabývala dlouhodobě a podrobně. Výsledná práce tak svědčí nejen o jejím zaujetí, ale rovněž i o schopnosti vyrovnat se poměrně věcně s krajně alarmující a spletitou problematikou. 


