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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: Bc. Lucie Malá se v předkládané práci zabývá srovnáním tradiční pohádky a jejich dvou moderních verzí od autorky Angely Carter. Cílem práce je určit míru zachování jazykové struktury pohádky a interpretovat možné strukturální odchylky. Analýza se zaměřuje na tematické posloupnosti, kohezní řetězce a kohezní vazby. Závěr práce přináší zjištění, že hlavní důvod pro pozorované odchylky spočívá ve věku zamýšlených čtenářů a ve změněném kontextu příběhu.

Za hlavní klad práce považuji pečlivou a promyšlenou analýzu dat, která jasně koresponduje s logickou strukturou celé práce. Je zřejmé, že autorka vytěžila analyzované texty podle daných kritérií prakticky beze zbytku, což svědčí o dobře zvoleném rozsahu zkoumaného materiálu pro formát magisterské diplomové práce.

V této souvislosti je značným zklamáním závěr práce, který pouze stručně shrnuje zjištěná fakta. Autorka skromně podotýká, že pro detailnější analýzu žánru by bylo třeba provést rozsáhlejší výzkum, nicméně absence hlubšího závěrečného komentáře neodpovídá předchozí pečlivé analýze. Zdá se, že textu chybí nadhled, který by umožnil alespoň naznačit širší souvislosti získaných výsledků v lingvistickém i literárním kontextu. Alespoň letmá zmínka o povaze dat z hlediska literární interpretace  
	Text8: Navrhuji, aby se autorka při obhajobě vyjádřila k následujícím bodům:

1/ Je možné, že výsledky mohly být ovlivněny faktem, že jeden ze tří zdrojových textů byl přeložen z němčiny?

2/ Vidí autorka ve své práci nějaké potenciální praktické implikace pro výuku angličtiny s využitím autentických literárních textů?

3/ Jelikož pohádka je typicky součástí ústně předávané literární tradice, jaké autorka předpokládá rozdíly ve výsledcích analýzy, kdyby jejím zdrojovým textem byla orální verze pohádky?
	Text9: 22.4.2017
	Group1: Choice2
	Group2: Choice3
	Text10: zde bohužel rovněž chybí.

Formulačně práce spíše převyšuje požadovaný standard. Drobné výhrady bych měla k občasné stylistické nekonsistentnosti (např. nadužívání výrazů slight a slightly). Na některých místech jsou drobné nepřesnosti (str. 74 chybějící kapitálky u díla S. Robertse).


