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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): 


	Text1: Kateřina Kopečná
	Text2: Use of Symbolism in Selected Works of William Golding
	Text3: PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
	Text4: 2015
	Text5: 80 stran, bez příloh
	Text6: PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
	dd1: [4]
	dd2: [4]
	dd3: [5]
	dd4: [4]
	dd5: [4]
	dd6: [4]
	Text7: Diplomová práce Kateřiny Kopečné je jako celek velmi kvalitní, a to jak po stránce obsahové, tak po stránce jazykové a formální. Při volbě tématu diplomantka vycházela z vlastního zájmu o literární dílo Williama Goldinga a opakovaně projevovala nadstandardní obeznámenost s (nejen) analyzovanými texty. Ocenit je také třeba samostatnost jejího zpracování, provázanost teoretické a praktické části práce, důkladnost a detailnost analytických částí práce, a v neposlední řadě také široké spektrum nastudované odborné literatury. Diplomantka se u všech třech diskutovaných románů (Pincher Martin, The Spire, The Double Tongue) snaží dosáhnout co možná nejucelenějšího pohledu na tematiku jejich symboliky a jejích funkcí v rámci konkrétního textu, který ji pak v závěru umožňuje velmi komplexní komparaci těchto románů z daného hlediska.   
	Text8: V úvodním odstavci závěru práce diplomantka odlišuje Goldinga od dalších spisovatelů jeho generace a jeho současníků (Angry Young Men, Burgess, Lessing), což je jistě pravda. Přesto, mohla by se diplomantka v rámci své obhajoby zamyslet nad tím, kteří britští spisovatelé minulého století (jak předchůdci - 1. polovina, tak současníci - 2. polovina 20. století) jsou svým důrazem na využití specifických symbolů pro až alegorické zdůraznění univerzálních pravd o povaze člověka a společnosti blízcí přístupu Goldingovu?
	Text9: 30.8. 2015
	Group1: Choice1
	Group2: Choice3
	Text10: 


