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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): 
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	Text7: Eva Blahová se ve své bakalářské práci zabývá nesmírně populárním a z hlediska současné literární teorie a praxe značně produktivním konceptem odcizení. V teoretické části práce zkoumá tento fenomén z hlediska jeho psychologické uchopení, aby takto získaný náhled naroubovala na interpretaci dvou ikonických děl Kazua Ishigura, a zejména jejich hlavních postav a vypravěčů, Soumrak dne a Malíř pomíjivého světa.  Rámec stanovený teoretickou částí, jakož i zpracování jí samotné, lze pokládat za hlavní přednosti této bakalářské práce. Úroveň a způsob prezentace poznatků předkládaný v této pečlivě a velmi umně zpracované části je nesporným kladem celé práce a zároveň elegantně určuje strukturu interpretační části.  Ta za svým teoretickým protějškem poněkud pokulhává, jelikož interpretace textů románů je poněkud těžkopádná a doslovná, autorka až příliš často sahá k použití přemrštěně dlouhých citací.  
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	Text8: V závěru práce autorka dochází ke konstatování, že odcizení majordoma Stevense, vypravěče a hlavní postavy románu Soumrak dne, je způsobeno jeho zklamáním nad služnou Lordu Darlingtonovi, který sympatizoval s nacistickým režimem. Je to jediným a skutečně stěžejním důvodem jeho odcizení?Myslí si autorka bakalářské práce, že způsob, kterým předkládají postavy samy sebe, v obou případech se jedná o tzv. nespolehlivé vypravěče, skutečně svědčí o jejich schopnosti re-evaluace vlastní minulosti a s ní spojeného pocitu zoufalství? Jsou protagonisté obou románů zoufalí, protože sloužili nepravému bohu, což si uvědomili až pozdě, nebo protože kult, jemuž se do jisté míry propůjčili, nebyl úspěšný? Proč se autorka rozhodla zařadit kapitolu věnovanou stylu vyprávění? Mohla by stručně zhodnotit její závěry?  
	Text9: 22.5. 2016
	Text6: PhDr. Tereza Topolovská, PhD. 
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	Group1: Choice2
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	Text10: Co se použité literatury týče, zejména té teoretické, je třeba vyzdvihnout množství a pestrost zdrojů, se kterými autorka zdařile pracuje. Jazykově práce naplňuje nároky kladené na takový typ studentské práce, je nicméně třeba konstatovat, že se autorka dopouští celé řady gramatických a lexikálních nepřesností až chyb. Celkově se kritické připomínky se týkají zejména citlivější literární interpretace, z perspektivy celkového zhodnocení práce je nutné vyzdvihnout její přednosti a to zejména aktuálnost tématu a poučenou a přesvědčivou práci se sekundárními zdroji.  


