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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

Obsahové aspekty: Autorka předkládá druhou a revidovanou verzi své bakalářské práce. Hned v úvodu bych 
rád podotknul, že se do textu promítly mnohé změny, které přispívají ke kvalitnější výpovědi. Celek působí 

propracovaněji. Pozornost je věnována stěžejním tématům ve větší míře. Autorka odstranila typografické, 

gramatické a jiné nedostatky. S jejím pohledem na dílo R. Cumberlanda ve věci jeho zobrazování židovských 

postav souhlasím. Autorce se podařilo vytvořit srovnávací kontext a celkem přesvědčivě ukázat Cumberlandova 
specifika.  

 

Formální stránka: Text je po této stránce v současné verzi v pořádku. Občasná odchylka od předepsaných 
norem a úzu nikterak nenarušuje orientaci v textu a ve zdrojích. 

 

Jazyková úroveň: I jazyková úroveň práce seznala výrazného zlepšení. Po stránce gramatické i stylistické se 
autorka vyhnula naprosté většině pochybení, které se objevovaly v první předložené verzi textu. V současné 

situaci text obsahuje jen mizivý počet těchto nedostatků.  

 

Práce S. Eliášové prošla významnou revizí. Některým částem textu prospělo hlubší prozkoumání problému, 
jiným jazyková korektura. V této situaci neváhám, text doporučuji k obhajobě a navrhuji, aby byl hodnocen 

stupněm „C“.  
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