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Jméno posuzovatele: doc. Jakub Češka, Ph.D.  

 

 

Okruhy hodnocení diplomové práce:  

 

A) Formální kritéria 

Formální struktura a úprava práce, úplnost povinných částí práce, gramatická a stylistická 

stránka, korektní a jednotné uvádění zdrojů.  

 

Hodnocení (0-10 bodů):  7 bodů 

Připomínky a komentáře: Práce je přehledně strukturována, zřetelně je oddělena část 

teoretická a interpretační. Bibliografické údaje by mohly být vypracovány pečlivěji, např. u 

dvou krátkých textů Rolanda Barthese schází odkaz na stránku (v jiných případech je 

uvedena). Autorka navíc přisuzuje monografii Ironie, nahodilost, solidarita teoretičce 

fikčních světů RYAN, Marie-Laure, jejím autorem je ovšem Richard Rorty. 

 

 

 

B) Struktura práce 

Jasné formulování problému, vymezení cíle a jeho soulad s obsahem práce, celková koncepce 

a struktura práce, adekvátnost postupu a návaznost jednotlivých částí práce.  

 

Hodnocení (0-10 bodů): 9 bodů 

Připomínky a komentáře: Práce je zřetelně strukturována, autorka svůj cíl definuje jasně, 

zároveň svojí analýzou k němu přímočaře míří.  

 

 

C) Rozbor tématu 

Identifikování a vysvětlení základních pojmů a koncepcí, rozsah a relevantnost použité 

literatury, úroveň práce s odbornou literaturou, adekvátnost výkladu použitých textů. 

 

Hodnocení (0-10 bodů):  8 bodů 

Připomínky a komentáře: Autorka se rozhodla využít instrumentária teorie fikčních světů, 

pojmů strukturální antropologie, tematické analýzy. Teoretické koncepty vysvětluje náležitě, 

také s nimi adekvátním způsobem pracuje. V práci je ovšem strukturální antropologie 

zastoupena pouze dílčím způsobem (s ohledem na téma pronikání kulturně sdílených znaků 
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do literárního díla). Velkou pozornost věnuje autorka magii, v její analýze postrádám 

Frazerovo kanonické dílo o magii Zlatá ratolest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

D) Aspekt originality 

Vlastní autorská analýza řešeného problému, schopnost samostatně a tvořivě uvažovat 

a navrhovat řešení, vlastní argumentační a formulační úroveň. 

 

Hodnocení (0-10 bodů):  8 bodů 

Připomínky a komentáře: Autorčina schopnost samostatně uvažovat a formulovat problém je 

na vysoké úrovni. Autorčiny interpretační schopnosti vzhledem k analýze literárního díla 

jsou velmi dobré. K minuciózní analýze literárního textu se lze dopracovat delší interpretační 

praxí.  

Na práci považuji za nejcennější to, že se autorce podařilo nastolit konzistentní argumentační 

pole v rámci teorie fikčních světů, které jí poskytuje koherentní artikulační rámec. Na práci 

je cenné právě to, že je autorka schopna zachovávat explikativní a argumentačně vykazatelný 

diskurs.  

 

 

 

E) Význam práce 

Formulovaní jasných a zdůvodnitelných závěrů, adekvátnost a úplnost splnění cílů práce, 

celková odborná úroveň a přínos práce.  

 

Hodnocení (0-10 bodů):  8 bodů 

Připomínky a komentáře:   

Závěry jsou formulovány jasně, autorka je detailně zdůvodňuje. Jeden ze svých závěrů 

ovšem formuluje poměrně obecně:  

„Dospěli jsme tedy k potvrzení naší teze, že konstrukce fikčního světa a konstrukce 

kulturního prostředí světa aktuálního vykazují obdobné rysy (Eco, 1997), a tedy že při 

budování fikčního světa využívá autor přenosu znakových struktur“ .  

Mohli bychom ale očekávat něco jiného, tedy že literatura je svébytný jazyk, který postrádá 

kulturní a spolu s ní také antropomorfní dimenzi? Autorka přitom vychází z prací Umberta 

Eca, který velmi přesvědčivě ukazuje, nakolik literární dílo parazituje na určité kulturní 

encyklopedii. Proč tedy dokazovat to, co již bylo v podání Umberta Eca přesvědčivě 

vyargumentováno? Či jinak, představují interpretované romány nějaký specifický případ 

literatury, v nichž by Ecova teze neplatila?  
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Otázky na obhajobu:  

1. Proč v práci schází Frazerova Zlatá ratolest, nakolik by ji bylo možné využít při 

výkladu magických praktik?  

2. Mohla by autorka cíl své práce formulovat ještě jiným způsobem, sledovala ještě 

něco jiného, než transfer kulturních znaků do literárního díla?  

 

 

 

Součet bodů (0-50 bodů):  40 

Celkové hodnocení (známka)*: výborně 

 

Hodnotící stupnice:  

50-40 bodů: 1 – výborně 

39- 25 bodů: 2 – velmi dobře 

24- 15 bodů: 3 – dobře 

14-0 bodů: 4 – nedostatečně 

 

* V případě, že některý z okruhů hodnocení A), B), C), D) je hodnocený počtem bodů 0, 

práce je klasifikována známkou 4.  

 

 

 

Datum:  1.9. 2017  

 

 

........................................ 

podpis   

 


