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Odůvodnění hodnocení práce: 
Práce se zabývá rolí prvků severské mytologie v řadě románů J. K. Rowlingové o Harry Potterovi. 
Jediným prvkem, který podrobněji studuje, jsou domácí skřítci (house-elves). Bohužel jsem nucen 
konstatovat, že celá práce se opírá především o pochybné internetové zdroje, přičemž využívání 
serverů jako Schmoop naznačuje autorčinu neschopnost kritického přístupu. Přestože se v 
bibliografii objevuje i několik seriózních pramenů (např. článek Roni Natovové v The Lion and the 
Unicorn), při bližším pohledu zjistíme, že tento text dle všeho autorka v ruce neměla, pouze se 
prostřednictvím sekundární citace (pozn. 57 na str. 34) odvolává na jinou verzi textu citovanou v 
jiném článku! V kapitole 4, která by měla představovat shrnutí a zhodnocení autorčiny práce, se 
najednou objevuje citát chybně označený jako parafráze (pozn. 62 na str. 36). Použitými prameny 
práce bohužel připomíná příslovečný domeček z karet (či kotovic) a nelze ji hodnotit lépe než 
stupněm E. Přesto ji doporučuji k obhajobě.   
 
 
Otázky k obhajobě: 
1) You focused on house-elves in your thesis. Are there any other creatures in Norse mythology 
that could be found, in one form or another, in the Harry Potter novels? 
2) Explain the difference between primary, secondary, and tertiary sources. 
3) Supply at least two reliable sources that could be used instead of the one from AskGrace.com 
(note 46). Why are these sources better than the original one? 
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