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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce:
Práce má kvalitně zpracovaný dobový historický (vzhledem k námětu hry převážně hospodářský)
kontext. Analýza hry je velmi pečlivě zpracovaná, vhodně opřená o kritické zdroje, argumenty jsou
přesvědčivé. Ačkoliv Millerova hra patří k často diskutovaným dílům, studentce se daří najít
originální úhel pohledu, zajímavé je pojednání o Willyho pohrdání fyzickou prací, jeho
nedůvěryhodnosti, ad. Analýza je vhodně zasazena do dobových souvislostí uvedených v první
kapitole. Sekundární zdroje jsou rozsáhlé, dobře zvolené a kvalitně zpracované.
Práce má některé formální nedostatky, především nepoužívá požadovanou citační normu Chicago
(footnotes and bibliography) a není konsistentní v užívání kurzívy pro název díla.
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