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Student: Nikola Blažková
Datum narození: 25.03.1988
Identifikační číslo studenta: 95317099

Typ studijního programu: bakalářské
Studijní program: Specializace v pedagogice
Forma studia: prezenční
Studijní obor: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Německý jazyk se

zaměřením na vzdělávání

Identifikační číslo studia: 384241
Datum zápisu do studia: 26.07.2012

Název práce: Leonie Swann: "Glennkill: Ein Schafskrimi". Interpretation des
literarischen Werkes mit dem Schwerpunkt Tierdichtung als Mittel
der Spannung, des Humors, der Komik und Satire

Jazyk práce: němčina
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Německý jazyk se

zaměřením na vzdělávání

Vedoucí: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.
Oponent(i): Dr. phil. Elisabeth Martschini, Mag. phil.

Datum obhajoby : 12.01.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: 1. Představení práce – struktura, motivace, teoretické pozadí, cíle

2. Vyjádření se k připomínkám a komentářům v posudcích
3. Diskuse nad posudky
4. Závěr

Při zpracování bakalářské práce musí být samozřejmostí formální
úprava práce. Autorka sice využívá odbornou literaturou, oponentka
Mag. phil. Dr. Elisabeth Martschini však v tomto ohledu upozorňuje
na nedodržení či nevyužívání bibliografických odkazů. Použitou
literaturu je nutné vždy uvádět nejen v soupisu odborné literatury na
konci práce, ale i v samotném textu bakalářské práce. Bakalářská
práce vykazuje gramatické nepřesnosti.
Zkušební komise hodnotí bakalářskou práci jako zdařilou a
odpovědně zpracovanou. Svým rozsahem splňuje požadavky kladené
na bakalářskou práci.
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