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Práce navazuje a rozpracovává BP. V teoretickách východiscích se
pisatelka zabývá Hálkem a Nerudo: kontext jejich tvorby, literární
kritika jejich doby, kritika Hálka a Nerudy vůči sobě navzájem.
Diplomantka rošířila srovnávací kapitolu. Práce se dále zabývá
srovnáním uspořádáním a analýzou dobových kritik - čeho si kritika
cenila a jak se dobová hlediska proměňovala. 
2. Posudek vedoucího práce  
Vedoucí hodnotí již BP jako velmi kvalitní, proto sama navrhla
rozšíření na DP. Kateřina se věnovala osobnostem klíčových
recenzentů obou básníků. Vedoucí považuje tento typ práce za velice
náročný (metajazyk dobových kritik). Vytýká práci značnou míru
popisnosti, ale za cennou považuje šířku nashromážděného a
zinterpretovaného pramenného materiálu (předpolí pro další bádání).
3. Posudek oponenta 
Oponent považuje práci za přehledně členěnou, oceňuje typologické
členění východisek. Pozitivně hodnotí to, že si diplomantka všímala
proměn u jednotlivých kritiků. Za zdařilou považuje analýzu
konkrétních děl s hlediska kritiky- schopnost utřídít materiál a
vystihnout hlavní myšlenky kritiky. Jako velmi dobrou hodnotí 5.
kapitolu a také interprteace dvou básní s hřbitovní tematikou. Práci
hodnotí jako solidní. Výtka směřuje k terminologické neujasněnosti
(metařeč).
4. Diskuse
Zúročení DP při práci s těmito básníky ve výuce.
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