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 Eva Pinkrová ve své bakalářské práci nazvané Analysis of Edgar Allan Poe’s Style of 
Writing in Graded Reader Publications zabývá analýzou prozaického stylu E.A. Poea a 
rozebírá možnosti nakolik je tento autorský rukopis zachován ve zjednodušených publikacích 
pro výuku anglického jazyka, tzv. graded readers. 
 Vzhledem k faktu, že se jedná o přepracovanou verzi práce, chtěla bych se 
v hodnocení zaměřit především na fakta vytýkaná první verzi práce. Po obsahové stránce byla 
předchozí verze kritizována především pro nedostatečnou bibliografii spoléhající zejména na 
značně obecné internetové zdroje a dále primární zdroje z díla samotného Poea. V této verzi 
je patrná snaha bibliografii obohatit nejen o kritická díla věnovaná Poeově tvorbě, ale také o 
teoretické sekundární zdroje zabývající se problematikou „class readers“. Kvalitnější zdroje 
jsou pak jasně patrné v textu samotném. Místo poněkud spekulativního teoretického základu 
následovaného subjektivním hodnocením textů se nyní autorka věnuje skutečné teorii jak 
Poeova literárního stylu, tak i vlastního účelu a užití graded readers. Jak kapitola věnovaná 
Poeovu dílu, tak kapitola zabývající se graded readers jsou v této podobě velmi dobře 
zpracované. V textové analýze pak autorka dokazuje, že je schopná používat i jiné než 
subjektivní hodnocení textů a zajímavě kombinuje literární a lingvistickou analýzu textů, 
čímž tak využívá beze zbytku možností, které jí nabízí zajímavě zvolené téma. Závěr celé 
textové analýzy dobře shrnuje efekt, který na Wharryho text má ono zjednodušení. Jediné, co 
by se dalo namítnout je, že takový závěr byl jasně předvídatelný již před provedením této 
analýzy… Po formální stránce nyní text plně odpovídá požadavkům na psaní bakalářských 
prací a rovněž po jazykové stránce, po odstranění poněkud familiérních a hovorových 
formulací kritizovaných v první verzi, je na velmi dobré úrovni.   
 Vzhledem k výše zmíněným okolnostem doporučuji bakalářskou práci Evy Pinkrové 
k obhajobě a navrhuji následující hodnocení: 
 
Hodnocení: výborně (1) 
 
 
V Pardubicích, 10.5.08     Mgr. Olga Roebuck, M.Litt., PhD. 
         vedoucí práce 
 
 


