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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: [4]
	Text1: Eva Blahová
	Text7: Bakalářská práce Evy Blahové se zabývá konceptem odcizení ("alienation") jako motivu a tématu ve dvou románech předního současného britského prozaika Kazuo Ishigura An Artist of the Floating World (1986, česky Malíř pomíjivého světa)a The Remains of the Day (1989, česky Soumrak dne). Za nesporný klad práce považuji její ucelenou a přehlednou formální a organizační strukturu - celá práce je velmi koherentní, jen minimálně odbočuje od svého ústředního tématu, její rozdělení do jednotlivých kapitol jasně odráží autorčin myšlenkový postup i strukturu její argumentace. Ocenit je také třeba množství sekundárních zdrojů, se kterými autorka pracuje. V teoretické části práce autorka představuje koncept odcizení, jeho taxonomii a strukturaci, a to především z psychologického hlediska, nechybí však také hledisko sociologické. V praktické části práce pak autorka ukazuje, jakým způsobem jsou jednotlivé typy odcizení přítomny a ztvárněny v daných románech ve vztahu k jejich hlavním protagonistům a zároveň vypravěčům. I po formální stránce je práce na velmi slušné úrovni, možná by si občas zasloužila trochu důkladnější jazykovou a gramatickou revizi, ale tyto drobné nedostatky v žádném případě významně neruší celkový dojem z textu.
	Text2: The theme of alienation in Kazuo Ishiguro's An Artist of the Floating World and The Remains of the Day
	Text3: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
	Text4: 2016
	Text5: 50 stran, bez příloh
	Text8: Vzhledem k výše zmíněnému bych se rád zeptal na kapitolu 8:Proč se ji autorka rozhodla zařadit do své práce?Přináší tato perspektiva (tj. perspektiva narativní formy) něco nového vzhledem k tématu práce, nebo spíše podporuje to, co bylo už uvedeno v kapitolách předchozích? A ještě jedna shrnující otázka k závěru:Jak by vyznělo srovnání konceptu odcizení u Ona a Stevense z pohledu psychologického a z pohledu sociologického? Jsou si i zde podobní? A pokud ano, jedná se o podobnost vnějškovou či principální? 
	Text9: 21.5. 2016
	Text6: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
	dd4: [4]
	dd3: [3]
	dd5: [4]
	dd6: [4]
	Group1: Choice1
	Group2: Choice1
	Text10: Po obsahové stránce za poněkud slabší část práce považuji kapitolu 8 Style of narration, která "trpí" převahou citovaného textu nad textem autorským, a tudíž mu chybí potřebný zobecňující odstup kapitol předchozích. Navíc této kapitole chybí nějaké shrnutí (odstavec v závěru, který se o toto pokouší v tomto směru bohužel selhává).


