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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.  
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	dd2: [4]
	dd1: [4]
	Text1: Lenka Prucknerová
	Text7: Bakalářská práce Lenky Prucknerové se zabývá rolí náboženství ve dvou románech přední spisovatelky první poloviny Viktoriánské doby Elizabeth Gaskellové Mary Barton (1848) a Ruth (1853). Prostřednictvím hlavních témat, myšlenek a motivů obsažených v těchto románech, zejména postavení a hodnot pracovních tříd a žen, se práce pokouší ukázat, jakým osobitým způsobem Gaskellová zapracovává náboženství a náboženskou etiku tak silně akcentovanou soudobou společností do pohnutých příběhů hlavních protagonistek obou románů. Za nesporný klad práce považuji její ucelenou a přehlednou formální a organizační strukturu - celá práce je velmi koherentní, jen minimálně odbočuje od svého ústředního tématu, její rozdělení do jednotlivých kapitol jasně odráží autorčin myšlenkový postup i strukturu její argumentace. Ocenit je také třeba množství sekundárních zdrojů, se kterými autorka pracuje. V teoretické části práce autorka představuje postavení a étos nižších tříd viktoriánské společnosti se zaměřením na roli náboženství a status žen, ale také pozadí spisovatelčiny vlastní upřímné a altruistické zbožnosti, kterou vždy promítala do svých příběhů. Slabinou této části práce je její citační norma  - autorka často uvádí zdroje v textu bez zřetelného poukázání na to, co je vlastně citovaným či parafrázovaným textem. 
	Text2: The Role of Religion in Elizabeth Gaskell's Ruth and Mary Barton
	Text3: Bernardette Higgins, M.A.
	Text4: 2015
	Text5: 39 stran, bez příloh
	Text8: Proč si autorka zvolila ve své bakalářské práci právě toto téma a tuto spisovatelku?Mohla by autorka v rámci své obhajoby zasadit Gaskellové pojetí náboženství do literárního kontextu své doby, tj. srovnat ho s literární reflexí náboženství v dílech jejích současníků, např. Dickense, Thackerayho a sester Bronteových?
	Text9: 
	Text6: Doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
	dd4: [4]
	dd3: [3]
	dd5: [4]
	dd6: [3]
	Group1: Choice2
	Group2: Choice1
	Text10: Výsledný dojem je pak takřka na úrovni kompilátu, ve kterém autorský text hraje pouze marginální roli. V praktické části práce pak autorka přesvědčivě ukazuje, jak Gaskellové náboženské přesvědčení, její náboženská etika a filantropismus zásadně ovlivňuje obsah i tón obou románů tím, že ve své čisté formě umožňuje jejím (především ženským) postavám podněcovat osobní růst, navozovat sociální svornost, spravedlivost a solidárnost a naznačuje tak, že materiální nadbytek se naopak může ukázat jako překážka duchovního růstu. K této části mám dvě kritické poznámky: tou první je kapitola 4.2 („The spiritual magnitude of the main characters). Protože vzhledem k tématu práce by tato kapitola měla být klíčovou při rozboru románu Mary Barton, očekával bych, že bude o poznání komplexnější a koherentnější ve svém zpracování dané tématiky. Druhá se pak týká příliš časté tendence končit odstavce citacemi bez nabídnutí vlastního shrnutí či interpretace. 


