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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 Jany Dusové je zajímavou, plodnou a přínosnou analýzou manželství pojatého dvěma indickými spisovatelkami. První z nich, Arundhati Roy, je autorkou jediného, ovšem o to slavnějšího a výjimečnějšího románu The God of Small Things (1997). Přes téměř každoroční sliby pokračování či další románové tvorby pocházející ať už přímo od ní nebo jejího nakladatele se Arundhati Roy věnuje téměř čistě politickému aktivismu, zejména palčivým problémům, kterým čelí současná Indie, kde trvale žije. Tomuto zaměření také odpovídá její literární tvorba, která se přesunula spíše k žurnalistice a literatuře faktu. Naproti tomu se druhá ze zkoumaných autorek, Chitra Banerjee Divakaruni, zabývá zejména otázkami fungování tradičních indických vzorců chování, včetně manželství a rodinného života, v americkém prostředí, kam její hrdinové, stejně jako ona sama, emigrují. Tak je tomu i v jejích známých románech Sister of My Heart (1999) a jeho pokračování The Vine of Desire (2002). Diplomantka si svou prací především snaží odpovědět na otázku, do jaké míry vylíčení manželských vztahů ovlivnilo prostředí a zkušenosti, ze kterých vyšly autorky při zpracování tematiky.  
	Text8: 1) Jak by diplomantka shrnula výhody a nevýhody smluvených sňatků? Překvapila ji v souvislosti s touto otázkou některá data získaná v průběhu zpracovávání práce? 2) Která z autorek popisuje tradičnější pojetí manželského svazku?  3) Jak by diplomantka interpretovala názvy všech tří děl  obecně a vzhledem k jejich uchopení indického manželství? 
	Text9: 1.9. 2016
	Group1: Choice1
	Group2: Choice3
	Text10: Ve velmi velkoryse a detailně pojaté teoretické části práce autorka podrobně zkoumá tvorbu obou spisovatelek, jakož i pojetí indického manželství. Na tomto místě je třeba vyzdvihnout množství a rozmanitost zdrojů, které autorka zpracovala do přehledné a překvapivě poutavé formy. Interpretační část práce prolíná poznatky z teoretických kapitol s trefným a výstižným rozkrýváním motivace jednotlivých románových postav a jejich ovlivnění či naprostou determinaci tradičními modely. Závěrem práce autorka dochází k překvapivému zjištění, že ačkoliv Arudhati Roy a Chitra Banerjee Divakaruni vychází z odlišných životních zkušeností, způsob, kterým vykreslují své ženské protagonistky a překážky dané zejména tradičním indickým způsobem života, kterým musí čelit, je velice podobný.Jako vedoucí práce oceňuji diplomantčino zaujetí tematikou, vervu, se kterou se vrhla do jejího zpracování a téměř naprostou samostatnost při vyhledávání teoretických zdrojů. Diplomová práce je psaná čtivě, bohatým jazykem s minimem gramatických a lexikálních chyb. Celkový dojem je umocněn přehledným a logickým dělením a řazením jednotlivých proporčně vyrovnaných kapitol a podkapitol. Diplomová práce Jany Dusové je vydařenou a přínosnou studií spletité tematiky ztvárnění instituce indického manželství.   


