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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

Bakalářská práce Štěpánky Fišerové se zabývá literárním obrazem viktoriánské dobročinnosti v 

románu A. S. Byattové The Children’s Book. Teoretický úvod je dostatečně obsáhlý. Autorka v něm 

zmiňuje hned několik problematik spojených s viktoriánskou společností (chudoba, třídní rozdíly, 

kvalita vzdělání, dobročinnost, pokrytectví, či další prvky, které charakterizují viktoriánskou 

společnost). Oceňuji především to, že se autorka snažila konkrétněji definovat jednotlivé prvky vik. 

společnosti a nezůstala jen u povrchních definicí. Studentka si vede i velmi dobře při definici 

historického románu. 

V analytické části se autorka snaží formulovat své argumenty a aplikovat pojmy a koncepty z 

teoretické části. Ve většině případů se autorce daří artikulovat své závěry a přesvědčivě je prezentuje 

za pomocí úryvků z primárního zdroje, doplněné o shrnující komentáře. Práce tak působí dojmem, že 

autorka si dala při analýze záležet a její zaujatost tématem je tak jasně zřetelná. 

Co se týče jazyka je práce psaná dobrou angličtinou, kde se jen občasně vyskytují překlepy, či 

gramatické nesrovnalosti. V českém resumé dochází k základním gramatickým chybám (např. “byli 

nepatrné rozdíly”, “hodnoty byli”, “rodiny [...] zajistili”, “jak byli děti využívány”, atd.). 

 

 

Podněty k obhajobě:  

 

Myslíte si, že dává smysl číst historické knihy o viktoriánské době i teď v 21. století? Proč? 

 

V ý s l e d n á   k l a s i f i k a c e* 
(možnosti klasifikace – A,B,C,D,E,F) 

B 
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*   Výsledné hodnocení není průměrem dílčích známek
 


