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1. Odborný kontext Orientace v pojednávané problematice, odborné zázemí a širší přehled o disciplíně, 

znalost a uplatnění odborné terminologie, reprezentativnost a aktuálnost použité 

odborné literatury, variabilita odborných zdrojů a schopnost jejich syntézy 

2. Výzkum Stanovení a splnění cílů, formulace hypotéz, vhodnost a relevance metod a 

zvolených postupů, jasnost formulace a interpretace závěrů práce 

3. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, návaznost a 

provázanost textu, konzistentnost úpravy práce, odpovídající rozsah práce, 

poznámkový aparát, adekvátnost a provedení příloh, odpovídající úroveň citační 

praxe  4. Jazyková úroveň Celková úroveň jazykového projevu, přesnost, rozmanitost a čtivost formulací,

absence gramatických, lexikálních a pravopisných nedostatků, úroveň odborného 

stylu 

5. Věcná správnost a 

přesvědčivost 

Hloubka a kvalita provedených analýz, faktická, věcná a obsahová správnost,  

podloženost, aktuálnost přístupů, schopnost argumentace a kritického myšlení, 

schopnost náležitě formulovat a interpretovat zjištění 

6. Originalita Přínos práce, samostatnost zpracování, původnost myšlenek, kreativita a zaujetí 

danou problematikou, možnosti dalšího rozvíjení, celková náročnost a pracnost, 

potenciál práce (navázání na výzkum či aplikace jeho výstupů v praxi) 

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  
2

Datum: 

Podpis: 

2 Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení výkonu 

studenta v průběhu obhajoby. 

doporučuji nedoporučuji k obhajobě.

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 
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	Text7: Diplomová práce Kateřiny Kopečné je založena na podrobné literární analýze třech děl významného britského autora druhé poloviny 20. století, Williama Goldinga, z hlediska použitých symbolů, jejichž hojné množství umožňuje a umocňuje alegorické až mytické chápání autorových děl. V teoretické části si autorka vymezuje literárně kritický rámec své práce, se zvláštním zřetelem na díla roli, povahu a pozadí tvorby symbolu v pojetí Northropa Frye a rovněž psychoanalytické kritiky. V duchu této tradice diplomantka pohlíží na život autora a vytyčuje tak čtyři zásadní vlivy, které určily směr literární tvorby Williama Goldinga: vliv otce, působení ve 2. světové válce, role vzdělání a zaujetí pro antickou literaturu. Teoretická část práce je zakončena soupisem literárních děl, ke kterým autor ve třech zkoumaných románech přímo odkazuje. Praktická část práce se zabývá značně složitou tematikou rozkrývání zásadně důležitých symbolů ve dvou románech z rané tvorby autora: Ztroskotání Christophera Martina a Věž a zároveň románu posledního, dle diplomantky silně ovlivněného postmoderním přístupem a postupy, Dvojí jazyk. 
	Text8: Jakým klíčem se autorka řídila při určování autobiografických aspektů ovlivňující symboliku děl Williama Goldinga?Dalo by se v souvislosti s dílem a symbolikou Williama Goldinga mluvit o výrazném dualním charakteru? S přihlédnutím k důrazu, který klade psychoanalytická kritika a praxe na jazyk, je možno vysledovat spojitost mezi slovy "spire" a "spine"?Jak by autorka vysvětlila své tvrzení ze strany 36: " .. the novel took place in Martin's dead and tormented mind. " 
	Text9: 29.8. 2015
	Group1: Choice2
	Group2: Choice3
	Text10: Složitost analýzy je kromě hustoty zkoumaných symbolů ještě umocněna jejich nesmírnou komplexností, jak diplomantka za přispění dobře zvládnuté práce s řadou zdrojů poučeně dokazuje, jediný symbol může odkazovat k celé škále různých filosofických a náboženských pojetí a tradic a každá z těchto příslušností pak ovlivní závěrečnou interpretaci celého díla. S přihlédnutím k této povaze zkumané tematiky by praktické části práce prospěl pevněji stanovený rámec analýzy, který by diplomantku uchránil před příliš složitým vrstvením hypotéz a interpretací, jimž místy uniká logická provázanost. Zásadním problémem je ovšem celá řada jazykových a stylistických nedostatků, které práce vykazuje. Přes složitost zkoumané tematiky a autorčino patrné zaujetí je nutno konstatovat, že se právě její značná šíře a hloubka místy negativně podepisují na výsledné podobě.    


