
POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
KATEDRA ANGLICKÉHO JAZYKA A LITERATURY PedF UK 

Autor práce: 

Název práce: 

Vedoucí práce: 

Rok odevzdání: 

Rozsah práce: 

Posudek:    

Autor posudku: 

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.  
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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: [5]
	dd1: [5]
	Text1: Ivona Šaldová
	Text7: Ivona Šaldová se ve své bakalářské práci zaměřuje na téma xenofobie a principu kolektivní viny, respektive na jejich umělecký odraz v románu Davida Gutersona Sníh padá na cedry (Snow Falling on Cedars, 1994).   V teoretickém úvodu tedy nejprve nastíní význam hlavních pojmů a především je usouvztažní v rámci americké historie. Toto je důležité zejména proto, že je třeba vnímat i kontext vzniku např. slovního obratu “melting pot” (tavicí kotlík) a okolnosti, které stály u zrodu těchto snah o figurativní popis multikulturní americké společnosti. Proti těmto snahám stál neúprosný nativismus, který ve své nejdrsnější podobě vyplouvá na povrch v dobách např. válečného konfliktu. V praktické části práce pak Ivona Šaldová zkoumá, jak se různé druhy xenofobie projevují u hlavních postav Gutersonova románu. Systémově přitom rozlišuje mezi xenofobií na institucionální a osobní rovině. Snad jen synopse románu možná mohla být systémově oddělena coby zvláštní podkapitola. 
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	Text8: The final segment of your analytical part on page 47 features the following claim:"Guterson generally describes the fathers in Snow Falling on Cedar (i.e. Arthur Chambers and Carl Heine, Sr.) as men of high principles, fair and kind hearted, as opposed to the mothers, who come across as more or less racist." Could you please expand on this accusatory claim in more detail? 
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	Text10: Práci jinak zdobí systémové a přehledné členění teoretické a praktické části. Autorka rovněž osvědčuje velmi podrobný vhled do primárního textu. Stran formálních výhrad je třeba zmínit, že autorka občas používá zbytečně komplikovanou syntax a neodsazuje jednu řádku před začátkem podkapitol. Celkem vzato však lze tuto práci lze označit za slušný autorský počin.  


