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Filip Appl si v předkládané práci vytkl za cíl ukázat, jak se mění literární projev jednoho z nejvýznačnějších představitelů současné české literární fantastiky Ondřeje Neffa. Pro analýzu spisovatelova literárního vývoje si zvolil sérii próz označovanou jako Arkadský cyklus a soustředil se na kompozici, jazykovou vyspělost a tematičnost jednotlivých (sou)částí.
V první části práce přehledně a jasně shrnul dosavadní poznatky a definoval potřebné pojmy. Suverénní orientace v díle Ondřeje Neffa, a na poli české i zahraniční sci-fi vůbec, mu umožnila pokračovat tam, kde dostupná stěžejní teoretická literatura, o niž se opírá (Adamovičův Slovník české literární fantastiky a zejména Langerův Průvodce paralelními světy), končí. 
V druhé, analytické části autor přesvědčivě ukazuje, co z charakteristických prvků Neffovy literární produkce, za něž považuje zejména nápaditost, smysl pro detail a promyšlenou volbu jazykových prostředků se zřetelem k charakteru vypravěče, se v čase mění a jak, a to jak pod vlivy vnějšími (změna režimu), tak vlivem vnitřním. Rozbor cyklu považuji nejen za zdařilý, ale i za velmi čtivý. Jediná má otázka směřuje k volbě ukázek. Ty pocházejí až na výjimky z románových součástí cyklu (Měsíc mého života, Reparátor a Ro(c)k mého života), příkladů z povídek je minimum. Souvisí volba ukázek s autorovým hodnocením Neffových románů jakožto žánru s rostoucí kvalitou, na rozdíl od povídek, které hodnotí jako „pouze“ řemeslně dobře napsané? Předkládám jako otázku k diskusi, nikoli jako výtku.
Co se jazykové správnosti týče, práce vcelku netrpí pravopisnými ani jinými jazykovými chybami, autorovi vytýkám pouze záměnu slova standard za standart.  Autor dodržel pravidla na formální úpravu, požadovaný rozsah, pravidla citačních norem, odkazování i bibliografických údajů. 
Zadání práce se podle mého podařilo naplnit úspěšně a beze zbytku.

Bakalářská práce splňuje kritéria na tento typ práce kladená, navrhuji hodnocení výborně.
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