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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

Přehled o irských dějinách je velmi pečlivě zpracován. Dle mého názoru je však delší a podrobnější, 

než je pro práci s tímto tématem nutné. I v dalších úvodních kapitolách autorka předkládá pečlivé, byť 

svou detailností ne vždy opodstatněné pojednání o Keltech a jejich mytologii. Text prokazuje 

schopnost vytvořit kvalitní popisné celky. Jejich sdělení však v rozborech není vždy kvalitně využito. 

Ocenil bych kritičtější výběr těch okruhů, které jsou pro dílo Lady Gregory relevantní. Kapitola čtvrtá 

poskytuje úvod do zvolených her. Kromě definice dramatu by autorka měla ozřejmit svou logiku 

chápání problematiky žánru, jelikož představuje drama jako formát, který je odlišný od pohádky. 

Rozbory samotné (kap. 5. a 6.) se soustředí na řadu keltských motivů v díle Lady Gregory. Je třeba 

vyzdvihnout nejen to, že autorka díla vzájemně srovnává, ale že zároveň usiluje o jejich poznání 

v kontextu irské a keltské představivosti. Na druhou stranu lze vytknout, že kapitoly místy působí jako 

výčty, které postrádají kritický komentář či zamyšlení nad relevantností jednotlivých témat pro irské 

obrozence. Obecně však rozbory považuji za zdařilé. Výhrady mám k pojetí kapitoly „Conclusion“, 

ve které autorka místo závěrů předkládá jakési resumé a abstrakty jednotlivých kapitol. Čtenář se tak 

nedozvídá, k jakým zjištěním při své práci došla.    

 

Jazyk práce je adekvátní. Občasné gramatické a stylistické prohřešky nesnižují čtivost ani 

srozumitelnost. Textu by prospělo sjednocení zápisu koncovky „-ize“/ „-ise“ a propracovanější volba 

slovních spojení, např. „antique commentators“ (s .22). Ve věci formální úpravy se autorka dopustila 

několika odchylek o předepsaného úzu. Nevyužívá kurzívu a uvozovky pro názvy děl, neodsazuje 

první řádky odstavců a vynechává tečky na konci poznámek pod čarou (např. pozn. 28 a 30). Místy 

také vytváří dvojité mezery mezi odstavci (s. 29). 

 

Práce je založena na dostatečném množství zdrojů. Autorka některých nadužívá na úkor ostatních.  

 

 

Podněty k obhajobě:  

1/ Viz výše  

2/ Kteří další autoři tematizovali keltskou kulturu ve svém díle? 
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