UNIVERZITA PARDUBICE
Fakulta filozofická
Katedra anglistiky a amerikanistiky

Posudek oponenta bakalářské práce
(Literárně-kulturní)
Autor práce: Dominika Kopčiková
Studijní obor: AJSP
Název práce: Rosa Parks as a Symbol of Women’s Issues and Roles in the Civil Rights
Movement
Akademický rok: 2016/17
Vedoucí práce: Mgr. Michal Kleprlík, Ph.D.
Oponent práce: doc. Mgr. Šárka Bubíková, Ph.D.

Kritéria hodnocení
Všeobecná
charakteristika

Hodnocení
1-2-3–4

Splnění zásad zpracování práce a naplnění stanoveného cíle
Logická struktura práce

1

Vyváženost teoretického úvodu a analytické části

Obecná část
(teoretický úvod)

Kvalita uvedení do širšího kontextu
Tematická relevance teoretického úvodu k cíli práce

1

Vhodnost využití primárních zdrojů pro podporu/ilustraci argumentace

Analytická část

Rozsah a hloubka vlastní analýzy

2-3

Relevantní a srozumitelná argumentace a interpretace

Práce s odbornou
literaturou

Formální stránka

Kvalita, množství a relevance zpracované literatury
Kritický přístup ke zdrojům
Dodržení doporučených pravidel a norem formální úpravy (směrnice FF UPa,
požadavky KAA)
Kvalita vědeckého aparátu (případně příloh, tabulek a obrázků)

1

2-3

Dodržení bibliografické normy
Gramatická přesnost a komplexnost

Jazyková úroveň

Slovní zásoba
Koheze a koherence
Interpunkce a stylistické aspekty

1

Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce:
Práce je ve své podstatě kompilační, takže je obtížné spravedlivě ohodnotit položku „hloubka a
rozsah vlastní analýzy“ – práce však splňuje zadání, navíc je velice pečlivě zpracována a kultivovaně
napsaná. Oceňuji, že se studentka pokusila o komplexnější pohled na činnost a význam R. Parksové
a neomezila se jen na její běžně známý podíl v bojkotu městské autobusové dopravy v Montgomery.
Rovněž zajímavá je kapitola zamýšlející se nad dlouhodobým odkazem černošských aktivistek
naznačující, že pozice Michelle Obamové je vrcholným vítězstvím hnutí.
Práce nepoužívá požadovanou citační normu Chicago (footnotes and bibliography). Užití výrazu
„černá žena“ v českém resumé je zarážející, ne-li alarmující.
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