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Předložená práce je totožná s prací hodnocenou 16.1.2022. Předkládám tedy tehdejší posudek:   

Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

Předkládaný text je přepracováním již dříve předložené práce Evy Šikolové. Ve srovnání 

s předchozími verzemi lze konstatovat, že text vykazuje určité kvalitativní změny. Autorka vynechala 

původní popisné pasáže o režisérovi Quentinu Tarantinovi. O to detailněji a přesvědčivěji se věnuje 

rozborům vybrané Tarantinovy tvorby v kontextu amerických dějin, zejména otroctví (Django 

Unchained), rasové diskriminaci v období po občanské válce (The Hateful Eight) a kultu Manson 

Family (Once upon a Time in Hollywood). Kapitoly 1 až 3 jsou uvozeny pojednáním o zvoleném 

tématu (např. rasismus), které je doplněno rozborem dané problematiky v Tarantinově díle. Rozbory 

jsou lépe strukturované a působí přesvědčivěji. Autorce se částečně podařilo z textu vytěsnit 

nepodstatné informace týkající se délky filmů apod. Zároveň se pro zvolené téma zásadnějším 

tématům věnuje detailněji (např. the Reconstruction period). Rozbory však místy stále postrádají 

dostatečnou hloubku a komparativní charakter, což by autorce umožnilo upozornit na podstatné 

nuance. S předloženými závěry lze ve valné míře souhlasit.   

 

Jazyková úroveň a formální úprava: Jazyková kvalita textu je průměrná. Většina formálních 

nedostatků, na které jsem upozorňoval v předchozím posudku, byla odstraněna.  

 

Práce se zdroji: Autorka využila menší množiny sekundárních zdrojů, čímž akcentovala jejich 

relevantnost. Co však z předchozích verzí práce přetrvává, je využití kvalitativně neadekvátních textů 

z nerenomovaných a „open-source“ zdrojů (noviny, blogy). Toto rozhodnutí neposiluje autorčinu 

argumentaci a zabraňuje jí využít plný potenciál tématu.  

 

Práce Evy Šikolové naznala patrného zlepšení hlavně v oblasti struktury a soustředěnosti na relevantní 

témata. Autorka však stále nevyužívá možností, které jí primární i sekundární materiály týkající se 

zvoleného tématu nabízejí. Na základě výše zmíněných kvalit textu navrhuji, aby byla práce 

hodnocena stupněm E.   
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