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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  
2

Datum: 

Podpis: 

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

studenta v průběhu obhajoby. 

doporučuji nedoporučuji k obhajobě.

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 


	Text1: Bc. Veronika Miháliková
	Text2: The Conception of Science in Selected Works by Simon Mawer
	Text3: PhDr.Tereza Topolovská
	Text4: 2015
	Text5: 67 stran bez příloh
	Text6: PhDr. Tereza Topolovská
	dd1: [4]
	dd2: [4]
	dd3: [5]
	dd4: [4]
	dd5: [5]
	dd6: [4]
	Text7: Diplomová práce Bc. Veroniky Miháliková zkoumá pojetí vědy v románech současného britského autora Simona Mawera. Ač se autor této tématice věnuje, ať už přímo nebo nepřímo, ve všech svých románech, vybrala si autorka ty, ve kterých tak činí nejexplicitněji, tj. v thrilleru z období druhé světové války,  The Girl who Fell from the Sky (2012), a románu, kterým se Mawer zapsal do povědomí literární kritiky i širší čtenářské veřejnosti, Mendel's Dwarf (1997). V teoretické části své práce se diplomantka věnuje vzájemnému vztahu vědy a literatury, včetně nastínění rozdílu mezi odbornou literaturou a beletrií, a dále odbornému popisu vývoje vědeckých disciplín, kterými se Mawer ve svých dílech nejčastěji zabývá, jmenovitě genetikou a nukleární fyzikou. V praktické části své práce diplomantka v první řadě srovnává, zdali literární pojetí odpovídá reálné vědecké předloze, a následně detailně interpretuje různé role a pojetí vědy v obou románech.  
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	Text10: Práce vyniká jasným a přehledným strukturováním jednotlivých oddílů a jejich součástí, těsným propojením teoretické a praktické části a vysokou informační hodnotou těchto pasáží. Diplomantka se vyjadřuje trefně a poučeně, s minimem jazykových a stylistických chyb. Výsledná práce je tak nesmírně povedeným a přínosným zkoumáním krajně zajímavé tematiky.Jak by autorka charakterizovala roly propojení vědy a literatury v ostatních románech Simona Mawera, například The Glass Room?  


