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Komparace dvou litélárních děl: "celestina" a "Romeo a Julie''
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A' obsahová

V prácijsou Vymezeny základni a d{lčÍcÍle' kteréjsou V koncepci práce
patřičně rozpÍacovány. cílé jsou adekvátně naplňovány' X ! ! !
Práce splňuje cíle zadánÍ. X ! ! !
studuJ|cÍ vyuŽlvá a kíIticky VybÍrá sekundárnÍ a/nebo pnmárnl litéíatulu' x ! tr tr
Práce má Vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických
postupů' x ! ! !
Výstupy výzkumných částíjsou adekvátně syntétizovány a je o nich
diskutováno. X ! ! !
V pÍáci je využita odboÍná terminologie a jsou Vysvětleny hlavní pojmy' x ! ! !
V prácijsou formulovány jasné závěry' kteÍé se vztahují ke koncepci
prácé a ké stanoveným cílům' x D ! D

B. fo]mální

Práce Vykazuje standardnÍ poznámkový aparát ajédnotný způsob citací
v rámci práce, je typog raficky jéd notná. x ! tr tr
studujIcÍ dodÍŽuje ]azykovou normu, textje stylisticky jednotný' X tr ! !
Téxtje soudrŽný, srozumitelný a argumentačně podložený' x ! ! !

c. přinos práce (tvúrčÍ přtstup studujIcÍho, kompilačnÍ hodnota,
využitÍ pro praxi) X ! ! !



colkové hodnocenl pÍáco inax. 17o0 znakŮ):
Buen trabajo que analiza en p.ofundidad las obras y plantea la problemática básica de su
interpretación'

Práce splňuje požadavky na lděloní akademického tltulu bakaláři

Práci doporuču|i k obhaiobě|

Náv.h kla.iÍikačního atupně:

ANO

ANO

výbo.ně

Námětv oro obhaiobu (nax' 1500 znaků):
Parece que tanto el tema, el carácter de log pergonajes y el sentido d6 la acción en las dos
obÍas son diferentes' Lo Único que tienen igual es la historla de amor entrě dos jóvenes y
que termina con la muerte. Entonces, podemos preguntar qué sentido tiene |a aÍirmación de
Fitzmaurice Kelly, de que La cEleslina influyó en Romeo y Julieta.
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