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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. 
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	Text7: Diplomová práce Bc. Kamily Sehnalové se zabývá otázkou identity jednotlivce, jejího utváření a procházení  krizovými momenty, tak, jak je zobrazena ve dvou románech současných anglicky píšících autorů indického původu - The Impressionist spisovatele Hariho Kuzru a Baumgartner's Bombay spisovatelky Anity Desai.  Práce zkoumá identitu ze dvou různých perspektiv, tradiční a tzv. postkoloniální, přičemž se také v rámci druhé jmenované v rozborech hlavních postav obou románů soustřeďuje na tři klíčové koncepty či pojmy postkoloniální teorie, jmenovitě liminalitě, hybriditě a mimikry. 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 velmi úzkou propojenost teoretické a praktické části práce. Asi bych se pouze poněkud vyhradil vůči termínu „postcolonial conception of identity“, neboť pojetí identity jako fluidní, vyžadující častou proměnu, flexibilitu a adaptabilitu není bezvýhradně spojeno pouze s postkoloniálními teoriemi, ale můžeme ho najít i u dalších teoretiků a myslitelů postmoderny (např. Zygmunt Bauman či Anthony Giddens), kteří hovoří o 
	Text8: Mohla by prosím autorka v rámci své obhajoby, ve světle (vybraných) výše zmíněných dotazů, také shrnout k jakému závěru dospěla ve své práci (z jejího závěru, a především z jeho posledního odstavce, mi to bohužel není jasné).  
	Text9: 
	Group1: Choice2
	Group2: Choice3
	Text10: proměnách západní společnosti obecně jako celku. Práce je také napsaná dobrým jazykem a čtivým stylem s poměrně malým množstvím jazykových a gramatických nepřesností, drobnou výjimkou je snad pouze užívání čárek v souvětích. Mé dotazy se týkají obsahového zaměření práce. Diplomantka představuje dvě pojetí identity, která jsou značně odlišná a v jistém smyslu dokonce opačná, a poté se snaží obě aplikovat na vybrané romány. Proč v praktické části nezvolí pouze jednu, tedy tu, kterou považuje za správnější či nosnější? Nebo je to nějaká kombinace obou těchto pojetí? Nyní budu trochu spekulovat - z textu jsem nabyl dojmu, že se diplomantka spíše kloní k tzv. postkoloniálnímu pojetí. To je naprosto legitimní, ale proč si vybrala romány s tak extrémními případy krize identity? Pran je, jak autorka správně poznamenává, společenský chameleón, který je extrémně flexibilní a adaptabilní v tom, jak své chování a jednání dokáže přizpůsobit novým prostředím a životním situacím. Přesto, jedná se skutečně o proměny identity? Identita je přeci především podmíněna identifikací jednotlivce s určitou rolí a skupinou. Nejde ale u Prana jen o dočasné role, pragmatické (až deviantní) společenské masky, které postupně, alespoň částečně, odhazuje, až je nakonec donucen je sundat všechny a v podstatě se vrací ke své identitě původní? Nejde tedy především o mimikry? Proč se autorka ve své analýze této postavy věnuje liminalitě a hybriditě a ne také mimikry? Hugo je pak opačný extrém zastydlé a rigidní identity, neschopné výše zmíněné pragmatické transformace. Přesto, nejedná se v podstatě o velmi podobné případy jednotlivců, jejichž identita byla násilně přetržena ve svém vývoji ztrátou funkčního rodinného zázemí, a proto ustrnula na jisté infantilní úrovni? Není odlišnost mezi Pranem a Hugem pouze v charakteru povahy? Nebylo by přínosné zařadit alespoň jednu méně extrémní postavu, u které skutečně dochází k identifikaci s nově nabytou společenskou rolí? 


