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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
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4. Jazyková úroveň
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Kvalita, množství a relevance odborných zdrojů, kritický přístup ke zdrojům,
odpovídající úroveň citační praxe
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Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad):

Bakalářská práce Martiny Felcmanové zabývající se srovnáním narativních strategií, modů narace a typů
vypravěčů v románech To Kill a Mockingbird (1960) Harper Leeové a The Bluest Eye (1970) Toni
Morrisonové je velmi zdařilá a kvalitní, a to hned z několika důvodů, z nichž bych rád uvedl alespoň pět
nejzásadnějších: vysoká míra samostatnosti při zpracování práce, nadstandardní obeznámenost se
zvolenými teoretickými zdroji (Booth, Chatman, Culler, Fowler, Lodge), velmi dobrá schopnost aplikace
těchto teoretických východisek na analyzované texty, vyzrálá prezentace a interpretace výsledků analýz,
bohatý a zároveň čtivý jazyk bez jakýchkoliv závažných chyb či nepřesností.

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):

Témata a náměty k diskusi při obhajobě:
Vzhledem k výše uvedenému hodnocení práce bych diplomantce položil pouze jednu doplňkovou otázku
týkající se jejího případného dalšího věnování se tomuto tématu, či tématu příbuznému/komplexnějšímu chystá se i v budoucnu věnovat tématu teoretického zkoumání narace, případně jakým způsobem, s
využitím jakých teoretických východisek, a prostřednictvím jakých primárních textů?

Práci tímto

Datum:

doporučuji

nedoporučuji k obhajobě.
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30. 8. 2015

Podpis:
2

Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení výkonu
studenta v průběhu obhajoby.

