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1. CÍL PRÁCE (uved'te, do jaké míry byl naplněn):

Cílem práce bylo vytvořit turistického průvodce po viktoriánském Londýně, který by modernímu turistovi představil

Život v anglické aglomeraci za dob královny Viktorie a provedl ho po nejzajímavějších památkách z této doby' Cíl

práce byl nadmíru splněn.

2. 6BSAH6VÉ ZPRACovÁxÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost

příloh apod.):

Autorkapřistoupilakprácivelmizodpovědněasezájmemavýsledkemjevelmipovedená'práce,kterájerozdělena
i. 

".r.''"uá "'ri. 
ů""i'i!a'i ;;;"-'Ú. čtenáře s kálovnou Viktorií a se zajímavými aspekty doby její vlády (Život

na ulici' móda, doprava, atd'), čímž se autorka snaŽí případné turisty.uvést více do doby, do níž směřuje svého

průvodce. Druhá poloviiupíá"" se pak již věnuje návrhu třídenního itineráře návštěvy viktoriánského Londýna,

vněmž autorka nejprve detailně popisuje trasu, á b i za pouŽití mapy Londýna z roku 1895' a posléze věnuje

pozomost konkétním památkám'_které mají vztahke kálovně Viktorii. Práce je velmi vhodně doplněna o několik

zajimavých příloh, z nl,chŽ za pozomost rozhodně stojí přehledné obrázkové slovníčky pojmů spojených

s viktoriánskou módou a profesemi a fotografie dokumentujíci podobu vybraných Památek v průběhu posledního

století. V neposlední řadě je pak v přílohách také možné na.jit veikou dobovou mapu Londýna, na jqimž zák|adě 1e

postaven celý turistický pruvodce.

3. F9RMÁLNÍ Úpneve (azykový projev; správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava, přehlednost

členění kapitol, kvalita tabulek, grafii a příloh apod'):

Po formální, j azykové i grafické stránce je práce na velmi dobré úrovni. Text je logicky členěn do několika kapitol a

podkapito1. Text třídenňo turistického průvodce obsahuje několik výňatků z mapy Londýna z roku 1895, na nichž

autorka vyznačuje jednotlivé úseky naplánované trasy viktoriánským Londýnem, což názorně dokresluje popis

uvedený v itineráři. Práce obsahuje vetty počet citací z několika různých zdrojů' které autorka správně cituje a na

použité zdroje odkazuje pruběŽně v celé práci. V práci se objevuje také několik poznámek pod čarou, které osvětlují

čt.nařů* někeré méné známé skutečnosti a pojmy'

4. STRUČNÝ KoMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, originalita

myšlenek apod.):

Úroveň předkládané bakalářské práce je velmi vysoká. Je vypracována velmi pečlivě a jasně poukazuje na autorčin

zájem o dané téma. Je nezbyné ocěnit množštví dobolryóh materiálů, které autorka pro svou práci nasbírala'

prostudovala a následně vlrodíc použila ve své práci. vyvárila tak velmi zajímaý a originální turistický průvodce'

i.t.n1'uy se daljistě vyuŽít ijako zpestření v moderních cestovních kancelářích'

5. .TÁZKY A PzuPoMÍNKY DoPoRUČBxÉ r BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ pnr osÍ{eJoBĚ (edna až tři):

V práci uvádíte několik zajímavých profesí z vilďoriánsbé doby (viz. "mud-larlrs", str'7)' Existují některé z nich i

dnes?

kerouzpamátek,ježuvadítevesvépráci,bystechtělanavštívitVysamaaproč?

6. NAVRHoVANÁ ZNÁMKA: výborně

Datum: /r1ť', )*t:* t--podpis: kq-t u*" '.r-:w.',/

adní stranu nebo přiložený list'


