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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

Jedná se o druhou revidovanou verzi práce. Text seznal mnoha úprav, které vedly k mírnému zlepšení 

celkové výpovědi. Úvod sice stále působí poněkud stroze, ale hlavní části práce prošly úpravami, které 

mi dovolují text hodnotit kladně. Hlavní zlepšení spatřuji v jednotlivých rozborech. Autorka nově 

využívá sekundárních zdrojů pro konfrontaci svých úvah, což významně přispívá k přesvědčivější 

výpovědi. Práce s texty jsou rozpracované ve větším detailu.   

 

Jazyková úroveň: Práce je napsána průměrným jazykem. Četnost ani závažnost gramatických a 

stylistických prohřešků nebrání v porozumění textu.  

 

Formální stránka: Převážně v pořádku.  

 

Zdroje a citační norma: Práce je založena na dostatečném množství odborné literatury. Autorka 

zintenzivnila jejich zapojení do textu. 

  

Celkově hodnotím text Lindy Vavřinové jako uspokojivý.  

 

K diskusi: V jakém aspektu je pojetí regionalismu E. Gaskellové specifické? 
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