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celkové hodnocqní prácé (nax' 17a0 znaků):
Hlavní cíl píáce je srovnat dVě kn hy La ce estina od autora Fernanda Rojase a Roméo a Julio od

Williama shakespéara' Také práce chce poukázat na to, jestli španělská kniha mohla ovlivnit a
inspilovat anglického spisovatelé Wlliame shakespeala.

Préce je rozdělena do několika částí' Prvntje zaměřena na popis doby a VysvětlenÍ základních
literárních pojmu, V dalšÍch kapitolách se autorka jiŽ Věnuje samotné analýze podpořené ukázkamÍz
knih' PoslednÍčástje konečné srovnánl a závěr'

V textu je pouŽito vhodných citací a ]sou Vysvětleny hlavnl po]my'

Jazyková úroveň odpovídá 82, ale Vyskytuje se zde Vetší mnoŽství gramatických chyb a překlepú

Píáce splňuje poŽadavky na udělení akademického titulu bakaláři

Práci dopoíučuji k obhaiobě:

NávÍh klasiÍikačnlho stupně:

Námětv Dřo obhaiobu (max' 1500 znaků):
Proč' podle Vás, není dÍlo La celestina tak s|avné?
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