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K výběru tématu inspirovala K. Kunáškovou výjimečná tvorba spisovatele 
Vladimíra Nabokova. Práci koncipovala ve dvou rovinách teoretické a 
praktické. Její struktura je kompaktní, logicky uspořádaná.

Autorka v 1. kapitole nejprve představila spisovatele, jeho biografii a 
celkově tvorbu (témata, motivy, styl). Z Nabokovova odkazu si vybrala dvě 
malé vánoční povídky, které analyzovala  a účelně začlenila do ruského 
literárního kontextu. Poté se zvolené povídky Rožděstvo a Rožděstvenskij 
rasskaz pokusila ve 2. kapitole porovnat. Třetí část pak věnovala praktickému 
zapojení těchto uměleckých textů do výuky ruského jazyka v různých typech 
středních škol, ale také na škole vysoké. 

V kapitole o Nabokovovi se autorka dopustila některých nepřesností. 
Pseudonym Sirin spisovatel používá od roku 1926 do roku 1940, nikoli od roku 
1916. Spisovatel začal psát anglicky již v Evropě, do Ameriky si přiváží svůj 
první anglicky psaný román (dokončený 1938), vydává ho v roce 1941. Chybně 
je uvedeno také datum smrti, Nabokov zemřel 2. července 1977. 

V kapitole Vývoj vánoční povídky v ruské literatuře autorka vydatně čerpá 
z publikace Jeleny Dušečkinové. Některé pasáže jsou uváděny v doslovném 
překladu včetně citátů, chybí přesnější označení, odlišení parafrází, komentáře...
V analytické pasáži obou povídek chybí uvedení z jakého autorova období 
pocházejí (datum jejich vzniku), zda byly napsány původně rusky nebo 
anglicky. 

Je sympatické, že autorka s omezenými pedagogickými zkušenostmi se 
ujala tohoto nesnadného úkolu a vytvořila plány jednotlivých vyučovacích hodin 
a pracovní listy k nim. Pokusila se získat také zpětnou vazbu své činnosti 
dotazníkem pro studenty. Domnívám se, že texty, které do výuky autorka 
zařadila, byly zajímavé, nicméně jazykově příliš náročné. Jak je patrné ze 
Závěru, sama si tuto skutečnost uvědomila. Co se obsahu týče je Rožděstvenskij 
rasskaz náročný také z hlediska znalostí ruských reálií. Připomínku mám také 
k medailonu V. Nabokova pro studenty. Z něj jasně nevyplývá, že autor psal 
dvěma jazyky, ve výčtu zemí, kde působil chybí Anglie. Za formální nedostatek 
považuji nečíslované stránky rozsáhlé přílohy (v obsahu čísla nechybí) a 
přehlednější grafické označení pracovních listů. Přes uvedené nedostatky práci 
doporučuji k obhajobě.
Otázky k obhajobě: Jak se díváte na možnost využití ve výuce adaptovaných  
                                uměleckých textů? Jaké jsou jejich výhody a nevýhody? 
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