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Stručné verbální hodnocení:  

Autorka si pro svou bakalářskou práci vybrala zajímavé téma, které vyžaduje znalosti 

z oblasti historie křesťanství a pravoslavné církve. Konfrontuje myšlenky L. N. Tolstého na 

pravoslaví v kontextu románu Vzkříšení. Ač autorce nelze upřít zaujetí pro dané téma, její 

text svou nedotažeností působí pouze jako pracovní verze. Autorka se zde dopouští mnoha 

gramatických chyb (především ve skloňování ruských jmen - Kaťuša Maslovová a 

Něchljudov), rusismů. V textu je mnoho překlepů, grafická úroveň je také velmi nízká. 

Z formálního hlediska je práce neúplná, chybí resumé, anotace a klíčová slova měla být taktéž 

zařazena do textu. Z těchto důvodů práci nelze doporučit k obhajobě. Je nutné ji dopracovat, 

v provést pečlivou korekturu a doplnit potřebné formální části. 
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