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Hodnocení diplomové práce:   

Kritérum: Maximální 

počet bodů 

Získaný 

počet bodů 

Aktuálnost a přiměřenost tématu 10 10 

Formulace cílů a úroveň jejich naplnění 10 7 

Vhodnost a přiměřenost metodiky zpracování 10 5 

Vyváženost teoretické a praktické části, proporcionalita a návaznost 

jednotlivých kapitol 

10 6 

Přístup autora k řešení problematiky 10 5 

Úroveň zobecnění a formulace závěrů 10 5 

Reprezentativnost a rozsah použité literatury 5 5 

Práce s odbornou literaturou a dodržování bibliografických norem 10 9 

Jazyková úroveň práce 10 10 

Formální náležitosti práce 5 5 

Úroveň cizojazyčného resumé 5 1 

Odborný přínos práce a možnost jejího praktického využití 5 3 

Celkem 100 71 

 

Výsledek kontroly práce systémem Theses.cz:   shody nalezeny 

Nalezen 1 shodný dokument, shodné pasáže jsou povinné formulace uváděné v závěrečných 

pracích. Pro hodnocení není nalezená shoda relevantní. 

 

 

https://is.cuni.cz/studium/kdojekdo/index.php?id=599c809d248957d3402d9eb9a2eead0a&tid=1&do=detail&si=509635&fap=dipl_uc&x_do=main&x_doo=detail&x_did=187873


Stručné verbální hodnocení: Předkládaná diplomová práce se zabývá ruskou šlechtou a 

jejím významem a postavením v ruské společnosti na základě analýzy dvou literárních děl 

ruské literatury 19. století. V úvodu si autorka jasně vymezila cíle diplomové práce. Tyto cíle 

byly naplněny částečně, a to především kvůli povrchní analýze zvolených děl. Dílčí cíl 

„рассмотреть литературу XIX века с точки зрения проявления в ней темы дборянского 

сословия“ (s. 10) není v práci rozpracován vůbec. 

Teoretická část uvádí základní poznatky o ruské šlechtě, jejím vzniku, rozkvětu v 18. století a 

příčinách jejího úpadku v 19. století z historického hlediska. V další kapitole objasňuje 

postavení šlechty v ruském kulturním prostředí, principy výchovy a vzdělávání dětí šlechticů, 

popisuje jednotlivé aspekty každodenního života ruské šlechty.  Teoretická část je zpracována 

přehledně a tvoří funkční východisko pro zpracování praktické části diplomové práce. 

Teoretická část je zpracována daleko kvalitněji než část praktická. 

Praktická část práce přináší výsledky analýzy dvou literárních děl 19. století, Evžena Oněgina 

A. S. Puškina a Vojny a mír L. N. Tolstého. Nutno konstatovat, že tato analýza byla 

provedena pouze povrchně, chybí hlubší vlastní reflexe problematiky a sumarizace výsledků. 

V úvodu praktické části autorka vymezila jednotlivé aspekty života šlechty, které bude 

sledovat ve zvolených dílech, bohužel dále je jejich prezentace spíše chaotická, vždy je spíše 

jen konstatováno, co se píše v románu, a to je doplněno citátem. Aspekty života šlechty jsou 

vysvětlovány bez hlubší návaznosti, např. na s. 56-57 v rychlém sledu jsou zmíněny oblečení, 

jídlo, pokoj Oněgina, tehdejší mravy. Bylo by vhodné jednotlivé aspekty analyzovat postupně 

z různých úhlů pohledu, například nejprve vyjít z toho, jak je daný aspekt reflektován 

v odborné literatuře, a poté jej porovnávat mezi oběma díly, a to dokládat konkrétními citáty, 

toto porovnání však zcela chybí. Velmi stručné vyhodnocení nalézáme v Závěru práce.  

Po formální stránce je práce na dobré úrovni, studentka odpovídajícím způsobem odkazuje 

použité zdroje a i další formální náležitosti odpovídají stanoveným požadavkům. Pouze zdroje 

v seznamu použité literatury nejsou uvedeny zcela jednotně a také uvádění iniciály autora za 

příjmením při jeho citování v textu není standardní. Na nízké úrovni je také resumé v českém 

jazyce. 

 

Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Jaký měla vliv obliba francouzštiny ruské šlechty na slovní zásobu ruského jazyka? 

Uveďte příklady. 

2. V kapitole 3.2 píšete o domácím učení se cizím jazykům šlechtických dětí. Jaká 

lingvodidaktická metoda byla tehdy upřednostňována učiteli-guvernanty?  

3. Na s. 56 zmiňujete citát, že Oněgin je „как dandy лондонский одет“. Vysvětlete, jak 

byl oblečen? Čím se odlišoval od běžného oblečení? 

4. Změní se nějakým způsobem osobnost šlechtice Evžena Oněgina a jeho vztah ke 

společnosti? 

5. Dle románu Vojna a mír porovnejte petrohradskou, moskevskou a venkovskou 

šlechtu. 

6. V práci je pouze okrajově zmíněna šlechtická rodina Bolkonských. Mohla byste uvést 

její charakteristiku? Jaký typ šlechtičny je Marja Bolkonská v porovnání s jejím 

otcem? 
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