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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: [3]
	dd1: [4]
	Text1: Hedvika Šiprová
	Text7: Ve své bakalářské práci se Hedvika Šiprová zaměřuje na kritiku křesťanství jak ji podle ní podává anglický romanopisec Thomas Hardy ve svých pozdních románech Tess of the D'Ubervilles (1891) a Jude the Obscure (1895). V teoretické části autorka popisuje náboženskou situaci ve viktoriánské éře. Věnuje se vytyčení hlavních náboženských proudů a poté přistupuje k detailně strukturovanému vymezení role náboženství v různých aspektech tehdejší společnosti jako např. stav politiky, postavení a chápání vědy, koncepce morálky, role filantropie či kolonizace. Překvapivě stručně autorka charakterizuje vztah Thomase Hardyho ke křesťanství jako takovému a spoléhá spíše na interpretační část práce, kde jej studuje na pozadí klíčových prvků jednotlivých textů. 
	Text2: Thomas Hardy's Critique of Christianity in Tess of the D'ubervilles and Jude the Obscure
	Text3: Bernadette Higgins, M.A.
	Text4: 2016
	Text5: 48 stran, bez příloh
	Text8: 3) Mohla by autorka vysvětlit následující tvrzení ze strany 40: “It seems Hardy wants to demonstrate through his characters that while Christianity may be a nice ideal and a subject of his admiration, it is unfortunately non-transferable into everyday life of ordinary people.“ 4) Mohla by autorka vysvětlit následující tvrzení ze strany 44:“the ending seems to suggest the only possible way to achieve hapiness is to abandon the teachings completely and to become quite an unscrupulous selfish person, devoid of any principles“?  
	Text9: 1.9. 2016
	Text6: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D.
	dd4: [3]
	dd3: [3]
	dd5: [4]
	dd6: [4]
	Group1: Choice2
	Group2: Choice1
	Text10: Obsažná a komplexně pojatá teoretická část odkazuje skrze množství citací na celou řadu teoretických děl. Praktická část tuto praxi opakuje, v tomto případě je ale zapojení takového množství citací značně problematické. Přestože jsou nepochybně dobře vybrané a ilustrativní, vytváří jakousi koláž a text trpí absencí rozsáhlejších komentáře autorky, kde by ukázky analyzovala a interpretovala, nikoliv pouze spojovala. Přes občasné prohřešky zejména proti správnému slovosledu, naplňuje bakalářská práce Hedviky Šiprové nároky kladené na takový typ práce. Celkově je možno práci hodnotit jako zajímavý příspěvek ke zkoumání komplexní tematiky. 1) Autorka uvádí, že si zkoumané romány vybrala kvůli autorově kritičtějšímu náboženskému náhledu. Jak se tento náhled liší od předcházejících děl?2) Autorka zmiňuje, že je si vědoma, že zkoumá společensko-kulturní problematiku na fiktivním základě románu. Dále ovšem odkazuje na dobové přijetí, které dokazuje spojitost mezi realitou a fikcí. Mohla by toto tvrzní nějak blíže objasnit? Co tedy popisuje? Realitu, román, dobové chápání?


