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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.  

vedoucího práce oponenta

Karolina Oganesyan

D.H. Lawrence's Philosophy in Lady Chatterley's Lover and Women in 
Love

doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. 

2017

44 stran bez příloh

PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D.

4

4

4

3

4

4

Ve své bakalářské práci se Karolina Oganesyan zhostila nelehkého úkolu zmapovat filosofické pozadí tvorby 

světoznámého britského modernisty D.H. Lawrence s přihlédnutím k románům Women in Love a Lady Chatterley's 

Lover. V teoretické části práce autorka načrtává předobraz dvou zásadních filosofů, Friedricha Nietzsche a Arthura 

Schopenhauera, jejichž dílo ovlivnilo D.H.  Lawrence, a současně i Lawrencovo vlastní pojetí nevědomí. Praktická 

část se pokouší zkoumat zapojení vybraných filosofických prvků v obou románech a v závěru autorka přistupuje i k 

porovnání obou románů.   

 



Témata a náměty k diskusi p i obhajobě: 

Práci tímto 

Datum: 

Podpis: 

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): 

Jak je patrné z popisu zaměření práce, vytyčila si autorka nelehký úkol. I přes veškerou snahu a zaujetí tematikou, 

jakož i povedené části analytické části práce, si autorka nedovede určit jasný směr analýzy, jak je patrné už z úvodní 

kapitoly, která nějak neozřejmuje zaměření práce ani výběr tématu a zdrojů analýzy. Ráda bych, aby se autorka 

v rámci obhajoby vyjádřila k tomu, co ji vedlo zpracovávat toto téma, na základě čeho vybírala filosofický rámec, 

proč z bohatého filosofického odkazu obou filosofů zvolila za klíčové prvky, které rozpracovává ve své práci a na 

jakém základě volila primární a sekundární literaturu. Uvítala bych rovněž komentář týkající se vztahu D.H. 

Lawrence k dílu obou filosofů, přejímal ho bezvýhradně? Oproti nejasné úvodní kapitole je ta závěrečná vyloženě 

vydařená a odpovídá i cíli, který si autorka klade v abstraktu, tzn. prozkoumat odraz filosofického přesvědčení 

D.H.Lawrence ve dvou stěžejních dílech jeho tvorby. 

Z formálního hlediska je práci nutno práci vyknout nadužívání zkratek, které působí v takové míře rušivě. Struktura 

jednotlivých kapitol působí zmatečně a místy je nejasné použití slovesných časů.  Český abstrakt obsahuje tři 
poměrně zásadní překlepy, stejně jako název práce na titulní straně. 

Celkově je práce pokusem o uchopení značně spletité tematiky, ze kterého je patrné autorčino zaujetí, které se 

promítá povedené části analýzy a ve vztahu ke zbytku práce vydařenému závěru.

Viz výše.
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