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V této práci je teoretický rámec zapracován do jednotlivých kapitol.
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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce:
Na práci Martina Mikuleckého si hlavně cením jeho schopnosti najít způsob, jakým přispět k tématu
satiry v románu Gulliverovy cesty, který je velmi často v hledáčku literárních kritiků. Autor se dobře
seznámil s dobovým politickým i společenským kontextem. Kladně hodnotím i jeho vhled do podstaty
satiry a ironie, který využil pro rozbor vybraných úryvků a situací z primárního díla. Autor splňuje
požadavky kladené na bakalářskou práci tím, že prokazuje schopnost skloubit analýzu primárního
textu s poznatky svými i těmi ze sekundární literatury, v tomto případě literárněkritické a dějepisné.
Jazyková úroveň je dobrá. Autor se místy dopouští gramatických prohřešků (např. …did not fully
identified…s. 17), ale jejich míra ani závažnost nebrání v plynulém čtení a chápání textu.
K diskuzi:
Prosím autora, aby se na Swiftovu kritiku vědeckého pokroku pokusil nahlédnout v kontextu, který je
širší než Swiftovy sympatie vůči Irům (s.33).
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