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Kritéria  hodnocení  Hodnocení 
1 - 2 - 3 – 4 

Všeobecná 
charakteristika 

 

Splnění zásad zpracování práce a naplnění stanoveného cíle 

1 Logická struktura práce 

Vyváženost teoretické a praktické části 

Teoretická část  
Kvalita uvedení do širšího kontextu 

2 Tematická relevance teoretického úvodu k cíli práce 

Praktická část  

Vhodnost využití primárních zdrojů pro podporu/ilustraci argumentace 

1 Rozsah a hloubka vlastní analýzy 
Relevantní a srozumitelná argumentace a interpretace  

Práce s odbornou 
literaturou 

Kvalita, množství a relevance zpracované literatury 
1 Kritický přístup ke zdrojům 

Formální stránka 

Dodržení doporučených pravidel a norem formální úpravy (směrnice FF UPa) 

1 Kvalita vědeckého aparátu, příloh, tabulek a  obrázků 

Dodržení bibliografických norem ČSN ISO 690 

Jazyková úroveň  

Gramatická přesnost a komplexnost 

2 
Slovní zásoba 

Koheze a koherence 

Interpunkce a stylistické aspekty 

Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

Nela Kufnerová předkládá práci, ve které se zabývá dílem H. Munro z pohledu genderu. V celém 
textu vykazuje vyváženou schopnost analyzovat zvolený problém s pomocí relevantní sekundární 
literatury. Její argumentace je logická a přesvědčivá.  
Po stránce jazykové a stylistické je práce průměrná a tyto nedostatky nikde nebrání v pochopení 
textu.   



Návrh otázek a podnětů pro diskusi při obhajobě: 
1. Obsahuje dílo H. Munroa ještě jiný společenský aspekt, kterému se autor věnuje s obdobnou 

vytrvalostí? 
 

2. Lze v době vzniku jeho díla vystopovat ještě jiného autora s podobným přístupem 
k zobrazení žen? 

 
 
 

V ý s l e d n á   k l a s i f i k a c e* 
(možnosti klasifikace - výborně,  velmi dobře, dobře, nevyhověl) 

 

Výborně – 

Velmi dobře 

 

Doporučuji / nedoporučuji** bakalářskou práci k obhajobě. 

 
 
 
Dne:  16. 1. 2013    ........................................................... 
       Podpis vedoucího práce 

 
 

 
 
 

*   Výsledné hodnocení není průměrem dílčích známek 
** Vyhovující podtrhněte 
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