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 Posuzovaná oblast Zvažovaná kritéria Body 
(0-5)1 

1. Celková 
charakteristika 
 

Splnění zásad zpracování práce, adekvátnost titulu práce, naplnění 
stanoveného cíle, logická struktura práce, vyváženost a propojenost teoretické 
a praktické části 
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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  
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3. Praktická část Vhodnost a aplikace zvolené metodologie, jasnost formulace hypotéz, 
relevantní a srozumitelná argumentace a interpretace získaných výsledků, 
jasnost formulace závěrů práce 
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4. Jazyková úroveň Gramatická správnost a komplexnost, slovní zásoba, koheze a koherence textu, 
interpunkce a stylistické aspekty, celková úroveň jazykového projevu 

 
3 
 

5. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, 
konzistentnost úpravy práce, odpovídající rozsah práce, adekvátnost a 
provedení příloh 
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6. Práce s odbornou 
literaturou 

Kvalita, množství a relevance odborných zdrojů, kritický přístup ke zdrojům, 
odpovídající úroveň citační praxe 
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Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 
Bakalářská práce Roxany Rayové zkoumá povídkový cyklus Arranged Marriage autorky Chitry Banerjee Divakaruni, 
prozaičky indického původu s americkým státním občanstvím, která často nahlíží indické tradice dvojí optikou. A právě 
tato dualita modernita-tradice zakládá hlavní předmět zájmu Rayové, která se na vybraném díle snaží postihnout, které 
aspekty díla lze vnímat jako kritiku indických tradic a které naopak nabízejí shovívavější či vlídnější pohled na tuto 
problematiku.  
Analytické stati předchází mimořádně obsáhlý teoretický úvod, který nabízí velmi ambiciózně pojatou vývojovou 
trajektorii ženských emancipačních snah v rámci indické tradice, včetně jejich literární reflexe. Vzhledem 
k předepsanému formátu bakalářské práce je tato rešeršní část nevyhnutelně poněkud telegrafická, působí však 
fundovaně a sama o sobě je jistě přínosná. Trošku problematičtěji se jeví její proporce ve vztahu ke zbytku práce. 
Název práce nás sice ujišťuje, že hlavním zájmem Rayové je kontrastní analýza jednoho současného povídkového 
cyklu, avšak nadměrná péče, kterou věnovala teoretickému úvodu, svědčí o opaku. Ve srovnáním s velmi poučeným a 
obsáhlým teoretickým úvodem totiž navazující praktická analýza působí dosti stroze a mechanicky. Tato disproporce je 

                                                 
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.  



také hlavním důvodem sníženého numerického hodnocení. 
 
Přes výše uvedené výhrady lze závěrem konstatovat, že předkládaná práce je ve výsledku zajímavá a ambiciózní a lze 
ji doporučit k obhajobě. 
 

Témata a náměty k diskusi při obhajobě: viz posudek oponentky 
 

 
 
Práci tímto doporučuji k obhajobě.  
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