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Hodnocení bakalářské práce:

Kritérum: Maximální 
počet bodů

Získaný počet 
bodů

Aktuálnost a přiměřenost tématu 5 5

Formulace cílů a úroveň jejich naplnění 10 9

Vhodnost a přiměřenost metodiky zpracování 10 9

Vyváženost teoretické a praktické části, proporcionalita a návaznost 
jednotlivých kapitol

10 10

Přístup autora k řešení problematiky 10 8

Úroveň zobecnění a formulace závěrů 10 8

Reprezentativnost a rozsah použité literatury 5 3

Práce s odbornou literaturou a dodržování bibliografických norem 10 5

Jazyková úroveň práce 10 7

Formální náležitosti práce 5 5

Úroveň cizojazyčného resumé 5 3

Odborný přínos práce a možnost jejího praktického využití 5 3

Úroveň komunikace s vedoucím práce 5 2

Celkem 100 77

100 – 91 bodů výborně

90 – 77 bodů velmi dobře
76 – 60 bodů dobře
59 bodů a méně nevyhověl



Stručné verbální hodnocení: 

Práce má promyšlenou a logicky uspořádanou strukturu, patrné je osobní zaujetí autora, 
projevuje se  jeho hlubší znalost učení pravoslavné církve, kterou dokáže skloubit s 
interpretací literárního díla. Jde o závažný, nikoliv však jediný možný interpretační klíč k 
tvorbě Dostojevského. Tento fakt bylo třeba alespoň při vymezení tématu více zdůraznit. 
Jazyková úroveň práce je vcelku dobrá, závažné nedostatky ovšem shledávám v 
interpunkci – zejména nepochopitelné oddělování hlavních větných členů (např. s. 1, 3, 4, 
5, 22, 28 atd.). Seznam použité literatury je zpracován velmi nedbale, nevalná je i úroveň 
českého resumé.

Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

1. Ovlivnil náboženský obsah i formu posledního románu Dostojevského? 
2. U kterých ruských autorů má křesťanská symbolika stejně hluboký význam jako u   
Dostojevského?

Doporučuji práci k obhajobě: ANO NE

Navrhovaná klasifikace k obhajobě: výborně velmi dobře     dobře    

nevyhověl
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