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Posuzovaná oblast Zvažovaná kritéria Body 
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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): 
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	Text1: Michaela Tomanová
	Text7: Bakalářská práce Michaely Tomanové se zabývá plodným tématem viktimizace ve známém a kritiky i čtenáři vysoce ceněném díle kanadské autorky Margaret Atwoodové The Blind Assassin (2000). Teorie Judith Hermanové týkající se posttraumatické stresové poruchy, jejíž kořeny hledá zejména v dětství předložené v díle Trauma and Recovery (1992) a koncepce kanadské literatury coby přímého či nepřímého svědectví o utrpení, obětech a všudypřítomném násilí, kterou předložila sama Atwoodová ve svém raném a značně průlomovém díle Survival: A Thematic Guide to Canadian Literaure (1972), vytyčují tematické zaměření bakalářské práce. Autorkou zvolený přístup a zpracování této části práce výtečně ilustrují důležitost tématu viktimizace v The Blind Assassin a pro kanadskou literaturu jako celek.  
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	Text8:  Bylo by možné ve zkratce nahlédnout na dílo skrze ústřední body stanovené v teoretické části práce  - tedy z hlediska motivu a tématu viktimizace typické pro kanadskou literaturu jak ji předkládá Atwoodová v díle Survival? Z pohledu feminismu? Z pohledu vyrovnávacích strategií? Z hlediska dvojníků, zdvojení a odrazů? Jak jsou tyto body pojednány v The Blind Assassin? Jak se odráží v jednotlivých postavách a jejich jednání?  
	Text9: 1.9. 2016
	Text6: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D.
	dd4: [4]
	dd3: [3]
	dd5: [4]
	dd6: [4]
	Group1: Choice1
	Group2: Choice1
	Text10: V interpretační části práce si autorka volí cestu, která je obdobou té, kterou postupuje Judith Herman při analýze psychického stavu svých pacientů. Jelikož jako nejčastější příčinu neuróz spatřuje popřený či zastřený zážitek z dětství, postupuje autorka v souladu s tímto hlediskem a chronologicky za sebe řadí zásadní vlivy a klíčové okamžiky, které formovaly jak hlavní hrdinku Iris tak její sestru Lauru. Autorka práce jako by chtěla vyplnit zamlčené či nevyřčené části děje svým popisem. Ač je autorčino pojetí pochopitelné, chápe-li zamlčování a umlčování jako jedny z hlavních procesů spojených s prožitím traumatické zkušenosti, této části práce by prospělo pevnější a zjevnější sepjetí s teoretickou částí, místy sklouzává k popisu děje, který, ač je pro chápání komplexního díla důležitý, hraje až příliš velkou roli.Po jazykové a stylistické stránce práce splňuje veškeré nároky kladené na takový typ atestu. Na tomto místě je také třeba vyzvednout samostatný a svědomitý přístup autorky bakalářské práce k výběru a zpracování sekundární literatury. Celkově je bakalářská práce Michaely Tomanové zdařilý, byť mírně kvalitativně nevyrovnaný, na mysli mám brilantní teoretickou část a ve srovnání s ní mírně pokulhávající analytickou část, pokus o uchopení mnohovrstevnatého díla skrze skvěle vybranou optiku procesu viktimizace.   


