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Lukáš smetana

Špaňělský jazyk se zaměřením na vzděláváni
Higtořie se zaměřením na vŽdělávání
Porovnani Lazarilla Ž Toamesu s Životem řošťaka
Mgř. Jana D6mlová
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celkové hodnocení pÍácé.(max. 1700 znakú):
Práce se zabýVá dvěma pitoresknírni romány a to Lazarillo z Tormesu a Život losťáka' HlavnÍm cÍlé
bylo zj]stit a porovnat, jestli oba romány rrajtznaky pitorcskního románu a da]í se za ně povaŽovat.

P láce je rozdělena do několika kapito|' V prvn í jsou vysvětleny zá klad n í pojmy' Dalš í kapitoly se
Věnujldetailnl analýze knih' Poté následuje Vlastní srovnánÍa záVěÍ'

Velmi pozitivně hodnotí zejména druhou část práce, kde autor Výborně zplaooval primární i

sekundárnÍ litelaturu' V prvnÍ částijásně vymezuje zaklapnÍ pojmy a pracuje s nimi' Také citace jsou
vhodně zvoleny'
Jazyková úroveň odpovIdá 82 textje soudrŽný srozumitelný občas se Vyskytne nějaký překlep'

P]áce gplňuje požadavky na udělení akademického titulu bakalář:

Práci dopoÍučuji k obhajobě:

NávÍh klasifikaěního stupně:

Námětv Dřo obhaiobu (max. 1500 znakŮ):
V české litératuře by sé dal najít také nějaký
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