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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 

5 

2. Výzkum Stanovení a splnění cílů, formulace hypotéz, vhodnost a relevance metod  

a zvolených postupů, jasnost formulace a interpretace závěrů práce 
4 

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 

4 

4. Jazyková úroveň Celková úroveň jazykového projevu, přesnost, rozmanitost a čtivost formulací, 

absence gramatických, lexikálních a pravopisných nedostatků, úroveň odborného 

stylu 
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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 

4 

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) 

4 

 
Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 

 
Diplomová práce Anny Pragrové se zaměřuje na interpretaci různých rolí zvířat ve vybraných 

dílech světoznámého jihoafrického autora J.M. Coetzeeho. Zvířata v jeho románech diplomantka 

nahlíží z obecného etického pohledu, zároveň ale co by metafory soudobých politických a 

společenských problémů, kterým Jihoafrická republika čelí. V teoretické části práce autorka 

nastiňuje historický vývoj vnímání zvířat člověkem a z toho vyplývající pozici, kterou zvířata 

v průběhu věků zaujímala v evropské civilizaci. Tato poměrně rozsáhlá, překvapivě koherentní a  

pečlivě zpracovaná část končí popisem a vysvětlením diskriminace založené na hierarchizovaném 

vnímání živočišných druhů, tzv. speciesismu (česky druhismu), jejž propojuje s rasismem a 

sexismem coby častými příčinami útlaku v dílech J.M. Coetzeeho. Již na tomto místě je třeba 

konstatovat velice povedený přesah, který rozšiřuje úzké zaměření práce a povyšuje výpovědní 

hodnotu jejího sdělení. Je také třeba zmínit, že autorčina výchozí pozice není z hlediska 

zkoumaného autora příliš jednoduchá. J.M. Coetzee je notoricky známý svou nechutí účastnit se 

veřejných debat vyjadřovat a obecně zveřejňovat své názory mimo ty, které vtěluje do své tvorby a 

které sděluje skrze jednotlivé postavy. Na první pohled totiž autorka nevěnuje příliš mnoho prostoru 

obecnějším úvahám a analýzám celku autorova díla z perspektivy role zvířat. O to větší prostor je 

ale věnován celkem detailní analýze textů, které tvoří jádro interpretační části práce a jsou s touto 

tematikou spojené – v tomto případě oceňovanému románu Disgrace, novele “Life of Animals” a 

povídce “The Old Woman and The Cats”.  
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 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. 



Diplomantka je nucena se vyrovnávat s celou řadou komplexních otázek, počínaje vztahem člověka 

a zvířete, přes prominentní témata jihoafrické literatury a tvorby J.M. Coetzeeho a paralelami mezi 

„druhismem“, rasismem a sexismem konče. Autorka tak činí s přehledem, ovšem místy kvality její 

práce naráží na velké množství použitých zdrojů a překotné tempo zpracování některých kapitol, 

které důsledkem toho působí místy chaoticky a mírně kostrbatě, stejně jako jednotlivá vyjádření. 

Rovněž analýza místy až příliš pracuje s popisem děje (např. kapitola 3.1.1). Za nejpovedenější 

považuji kapitolu “Animals as the Basis for Figures of Speech”, která je velice zevrubnou, ale 

zároveň elegantní syntézou všech předchozích poznatků a zároveň výchozím bodem obecnější 

interpretace děl coby komentářů nejen zvířecího, ale zároveň lidského údělu. Přes některé drobné 

jazykové, stylistické a obsahové nedostatky s radostí konstatuji, že je celkově diplomová práce Bc. 

Anny Pragrové povedeným a poučeným ponorem do výrazně spletité tematiky.  

 

Témata a náměty k diskusi při obhajobě 

 
1) Proč autorka vynechala dílo Elizabeth Costello (2203) z výběru knih, kterými se zabývá její 

diplomová práce? 

 

2) Na základě čeho diplomantka usuzuje, že David Lurie, hlavní postav románu Disgrace, je 

schopný empatie (str. 52) či soucitu (str. 40)? 

 

3) Mohla by autorka okomentovat své tvrzení ze strany 72 “J.M. Coetzee is greatly restrained 

regarding presenting his own beliefs and opinions publicly. That is perphaps the reason why he 

chose literature as a platform for conveying them; a platform that offers certain freedom and 

safety.”? 

 

Práci tímto 
  

k obhajobě.
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Datum: 4. září 2017 

 

Podpis: 
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 Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení výkonu 

studenta v průběhu obhajoby. 


