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Posuzovaná oblast Zvažovaná kritéria Body 
(0-5)1 

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: [3]
	Text1: Alena Plášilová
	Text7: Bakalářská práce Aleny Plášilové je pečlivým, byť poněkud příliš popisně provedeným srovnáním románu 451 stupňů Fahrenheita a jeho filmového zpracování. Přes detailní analýzu jednotlivých částí a příslušných pasáží filmu autorka dochází k překvapivému závěru, že autor filmu neusiloval o otrocký přepis, či kopii, nýbrž stvořil dílo, které zachovává ducha předlohy, ze které vyšel, ale přetváří ji v plnohodnotné umělecké dílo. Tímto zjištěním si ovšem autorka vyvrací premisu, kterou představila v minimalisticky pojaté teoretické části a na které celou bakalářskou práci vystavěla. Ve výsledku lze konstatovat, že se jedná o velice pečlivě provedený popis dvou místy odlišných dějů, jež přes drobné odchylky od jazykové, stylistické a citační normy naplňuje požadavky kladené na takový typ práce a odráží autorčinu detailní znalost obou podob kanonického díla.  
	Text2: Comparison of the film and book Fahrenheit 451 by Ray Bradbury
	Text3: Mgr. Jakub Ženíšek
	Text4: 2015
	Text5: 53 stran bez příloh
	Text8: 1)         Jak by autorka popsala hlavní premisu své práce?2)         Co považuje za účel srovnání obou podob díla 451 stupňů Fahrenheita? 
	Text9: 1.9. 2015
	Text6: PhDr. Tereza Topolovská
	dd4: [3]
	dd3: [4]
	dd5: [3]
	dd6: [3]
	Group1: Choice2
	Group2: Choice1
	Text10:    


