                      Z Á P A D O Č E S K Á    U N I V E R Z I T A   V   P L Z N I
F a k u l t a   f i l o z o f i c k á
Katedra filozofie
PROTOKOL O HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
(Posudek vedoucího práce)

Práci předložil(a) student(ka): Kristýna Franzová

Název práce: Francis Drake – mořeplavec, pirát a královnin kapitán.


Vedoucí práce:

Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.

1. CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn):
 
Autorka v úvodu uvádí, že „obsahem a cílem její práce je zhodnocení života Francie Drakea“ a „pokusila se shrnout význam jeho činů pro Anglii“. K osobnosti Francise Drakea existuje velmi rozsáhlá odborná i populární literatura, do značné míry představoval problém výběr titulů tak, aby to odpovídalo potřebám bakalářské práce. V tomto ohledu poskytl výběr dostatečnou faktografickou základnu pro vznik odborného textu, byť některé práce jsou vysloveně populární nebo jen obecného charakteru. V každém případě je možno konstatovat, že autorka vytčeného cíle dosáhla. 


2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost                                    příloh apod.):

Náročnost tématu byla nadprůměrná, práce má vyváženou strukturu, přílohy jsou adekvátní a přijatelné kvality.


3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava, přehlednost členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.):

Jazykový projev autorky je na slušné úrovni, cituje dle normy, kapitoly resp. celý text je členěn přehledně, přílohy jsou vhodným doplňkem textu a mají přijatelnou kvalitu.


4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, originalita myšlenek apod.):

Je třeba pozitivně zhodnotit zájem autorky o zkoumané téma. Jako nedostatky je možno označit místy značnou popisnost spojenou s přílišným soustředěním na detail, zatímco obecnější aspekty poněkud ustupují do pozadí. 


5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):

	Vstoupil Drake po svých úspěších na politickou dráhu?
	Drake sice obeplul svět, ale na rozdíl od jiných proslulých anglických mořeplavců této doby přispěl k objevování neznámých končin méně. Čemu to lze podle Vás připsat?



6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA: v e l m i  d o b ř e 
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