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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
Vhodnost a aplikace zvolené metodologie, jasnost formulace hypotéz, relevantní a
srozumitelná argumentace a interpretace získaných výsledků, jasnost formulace
závěrů práce
Gramatická správnost a komplexnost, slovní zásoba, koheze a koherence textu,
interpunkce a stylistické aspekty, celková úroveň jazykového projevu

3. Praktická část
4. Jazyková úroveň

5. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, konzistentnost
6. Práce s odbornou
literaturou
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úpravy práce, odpovídající rozsah práce, adekvátnost a provedení příloh
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Kvalita, množství a relevance odborných zdrojů, kritický přístup ke zdrojům,
odpovídající úroveň citační praxe

5

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad):

Bakalářská práce Martiny Felcmanové se zabývá rolí, podílem, pojetím a účinkem mimésis a
diegésis, či showing a telling v pojetí W.C. Bootha ve dvou románech amerických autorek,
jmenovitě Jak zabít ptáčka od Harper Lee a Velmi modré oči Toni Morrison. Přístup autorky je
možno charakterizovat jako interdisciplinární, jelikož bakalářská práce stojí na pomezí literární
analýzy a lingvistické interpretace textu, kde jsou analyzovány strukturální prvky románu jako
skutečný a implikovaný autor, vypravěč, skutečný a implikovaný čtenář a posluchač. Toto pojetí
pochopitelně klade na autorku práce značné nároky, neboť vyžaduje detailní znalost jak primární
tak sekundární literatury a zároveň schopnost tuto rozsáhlou a komplikovanou oblast kriticky
uchopit, čehož se autorka velice úspěšně zhošťuje.

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.
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Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad):

Teoretická část práce se zaměřuje na vymezení a definice jednotlivých strukturálních prvků
románů, stejně jako jejich historickému vývoji. Zde si také autorka stanovuje základní premisu
práce: zatímco modernisté utvářeli doktríny, které chtěly diegésis zcela eliminovat coby
intelektuálně a umělecky nedostatečnou formu. Jak dokazuje Martina Felcmanová v praktické
části své bakalářské práce, je tento přístup od poloviny dvacátého století opouštěn a obě autorky
zkoumaných románů používají oba druhy ztvárnění, aniž by nějak obsahově či intelektuálně
ochuzovaly svá díla.

Autorka s erudicí uchopuje značně spletitou tematiku a je tak schopna formulovat jasné závěry.
Přes občasné formulační a jazykové nepřesnosti a obsahové nejasnosti (str. 4, 5, 8, 17, 19, 22, 23,
28, 32, 43) je práce výjimečným zpracováním komplexní a náročné tematiky místy přesahujícím
dimenzi bakalářské práce.

Témata a náměty k diskusi při obhajobě:
Autorka opakovaně odkazuje k tezi o nároku modernistů na absolutní realismus fikce (str. 4, 5, 6, 15, 35).
Mohla by uvést některé zastánce éto teze a jejich dílo, na němž by toto tvrzení ilustrovala?

Autorka na straně 23 své bakalářské práce uvádí, že jediným, ale o to silněji působícím, příkladem použití
irone v díle Toni Morrison Velmi modré oči je přiřazení jména "Breedlove" kompletně dysfunkční rodině. Je
tomu skutečně tak, že naproti Jak zabít ptáčka, jež je jemnou ironií doslova prodchnut, se Velmi modré oči
omezují pouze na jediný případ použití?

Práci tímto

Datum:

doporučuji

nedoporučuji k obhajobě.
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Podpis:
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Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení výkonu
studenta v průběhu obhajoby.

