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1. CÍL PRÁCE: Cílem práce bylo provedení morfologické analýzy vybraných děl. Cíl
práce byl splněn.

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ: Práce je rozdělena na část teoretickou a část
praktickou. V teoretické se části se autorka věnuje např. vysvětlení pojmů morfologie
nebo gender. Část praktická je zaměřena na provedení morfologické analýzy.
Rozvržení kapitol a podkapitol považuji za účelné. Jako problematické vidím
zdůvodnění výběru analyzovaných děl.

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA: Písmo užité při psaní obsahu se neshoduje s typem písma
ve zbytku práce. Text není zalomen do bloku, na konci řádků se vyskytují
jednoslabičná slova. Některé věty nezačínají velkým počátečním písmenem (s. 3, 12,
20, 34, 35, 43.) Autorka píše převážně ve formě já, na několika místech se však
objevuje autorský plurál (např. s. 35, 42.)

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE: Práce trpí řadou nedostatků v oblasti
stylistické (např. Do této kapitoly bude zařazen také Vladimir Propp a Janice Radway,
neboť jsou v úzkém spojení s tímto pojmem. Spence je z Nataši okouzlen. Dovnitř
ji pouští hospodyně a směřuje ji směrem k pokoji, ... Když se na další přednášce baví
Spence s jinou studentkou, pociťuje Nataša pocit žárlivosti. Tess po uprchnutí
únoscům nachází Dana, ... ), morfologické (formy pron. ona, rozlišování pron. jeho,
její a svůj), pravopisné (náklonost).
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI
OBHAJOBĚ: V zadání BP užíváte pojem „Harlequinky“ a dále v textu práce
již "harlekýnky“ – proč? Spatřujete rozdíl mezi pojmy harlekýnky a červená
knihovna? Pokuste se blíže specifikovat případné rozdíly. Lze vysledovat v rámci
současné produkce harlekýnek nové tendence? Za alarmující považuji větu:
„Záměrem bylo vytvoření důkazu pro mé tvrzení ohledně monotónnosti děl.“
6. NAVRHOVANÉ HODNOCENÍ: Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením dobře.
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