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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: [3]
	Text1: Michaela Tomanová
	Text7: Bakalářská práce Michaely Tomanové se zabývá tématem viktimizace především ženských postav v úspěšném románu The Blind Assassin (2000, č. Slepý vrah) přední kanadské spisovatelky Margaret Atwoodové. Volba tématu je zcela legitimní, dá se dokonce říci, že je nasnadě vzhledem povaze díla Atwoodové a problémům a konfliktům, kterým postavy jejích příběhů čelí. Kromě představení Atwoodové a její pozice v kontextu soudobé kanadské literatury, literární kritiky i veřejného života se teoretická část práce zabývá konceptem viktimizace, traumatu a posttraumatické stresové poruchy jak z psychologického hlediska (především Judith Herman), ale také z literárního hlediska prostřednictvím Atwoodové monografie o kanadské literatuře Survival: A Thematic Guide to Canadian Literature (1972). Tato část práce je velmi zajímavá a poskytuje solidní základ pro pozdější analýzu, jen možná škoda, že v případě traumatu a jeho různých důsledků jako tématu literárního díla diplomantka nevyužila ještě alespoň jeden sekundární zdroj kromě Hermanové, např. Trauma Fiction (2004) Anne Whitehead či Trauma and Survival in Contemporary Fiction (2002) Laurie Vickroy. Zásadnější připomínku mám k praktické části práce, která se věnuje tématu ve vybraném románu. Ačkoliv v ní převažuje psychologická, či spíše psychologizující,    
	Text2: Victimization in Margaret Atwood's The Blind Assassin
	Text3: PhDr. Tereza Topolovská,Ph.D.
	Text4: 2016
	Text5: 45 stran, bez příloh
	Text8: V rámci obhajoby své práce bych diplomantku poprosil o doplnění výše zmíněného, tj. o komplexnější shrnutí tématu viktimizace v románu The Blind Assassin vzhledem k teoretickému rámci práce, tedy bez převyprávění příběhu s tím, že odkazy na děj slouží pouze jako konkrétní ilustrace daných teoretických východisek.
	Text9: 25.8. 2016
	Text6: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
	dd4: [4]
	dd3: [3]
	dd5: [4]
	dd6: [4]
	Group1: Choice2
	Group2: Choice1
	Text10: perspektiva, její forma má v podstatě podobu převyprávění příběhu románu. Dané téma je tak pojímáno převážně nepřímo, sekundárně, jako jakýsi druhotný produkt převyprávěného příběhu, ačkoliv se na něj diplomantka snaží klást důraz. Domnívám se, že struktura praktické části by spíše než postavy a události děje měla silněji reflektovat strukturu či východiska části teoretické (např. victimazation, trauma and its symptoms, coping strategies), což by v důsledku zajistilo užší a jasnější tematickou propojenost mezi oběma částmi. Toto by bylo žádoucí i vzhledem k tomu, že ani závěr práce nenabízí komplexnější syntetický pohled na zpracování tématu v praktické části.


