
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Ústav bohemistických studií

POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno a příjmení autora TOMA YAROSLAVOV NECHEV

Studijní obor ČEŠTINA PRO CIZINCE

Název bakalářské práce SAMUEL FRITZ – ZAPOMENUTÝ CESTOVATEL

Oponent BP MGR. MARKÉTA GEBHARTOVÁ

OBLIGATORNÍ HODNOCENÍ

Osobní zaujetí 
tématem

vysoké průměrné malé neuspokojivé
X

Splnění cíle a zadání 
BP

úplné z větší části částečné nedostatečné
X

Výběr literatury  bez výhrad vyhovující neúplný nedostatečný
x

Teoretické zpracování 
tématu 

výborné průměrné spíše nízké neuspokojivé
x

Samostatnost a 
původnost zpracování 
BP

vysoká uspokojivá nesamostatná kompilát
x

Struktura BP logická velmi dobrá méně zdařilá neuspokojivá
x

Jazyková úroveň BP výborná velmi dobrá dobrá nedostatečná
x

Stylová úroveň BP výborná velmi dobrá dobrá neodpovídající
x

Inspirativnost BP vysoká uspokojivá nižší nepatrná
x

Formální stránka BP výborná velmi dobrá dostatečná nevyhovující
x

FAKULTATIVNÍ HODNOCENÍ

Úroveň výzkumu a 
materiálů; konzultace 
BP

vysoká uspokojivá nižší žádná

Praktické zaměření BP vysoké přiměřené nízké žádné

Do příslušného rámečku vepište X.



Dodatečné poznámky a připomínky oponenta BP (podle uvážení):

Celkový dojem z bakalářské práce T. Necheva je rozporuplný. 
Převážnou část práce tvoří citace z deníku Samuela Fritze, avšak citace nejsou řádně 
označeny. Autorovy komentáře k deníku nejsou zřetelně odděleny. Ačkoliv by měla 
nejobsáhlejší část práce být věnována právě těmto komentářům, tedy kritickému zhodnocení 
deníku, nedochází Nechev k jasnému zasazení do širšího kontextu a k závěru své práce, 
komentáře samotné jsou velmi stručné ve srovnání s textem analyzovaného pramene. Takto 
působí bakalářská práce jen jako náčrt zamýšleného, jakékoliv hlubší proniknutí do 
problematiky chybí. Bohužel i další kapitoly práce (osobnost Samuela Fritze, historické 
zasazení atd.) lze označit za nedostatečné. Celkový dojem ruší i početné gramatické a 
stylistické nedostatky, nejednotné grafické označování kapitol a jednotlivých částí textu.

Otázky a doporučení k obhajobě BP:

1) Můžete blíže popsat působení jezuitů na jihoamerickém území?
2) V čem spatřujete význam a odkaz Samuela Fritze? Je v dnešní době aktuální?

Klasifikace:          výborně              velmi dobře               dobře             nevyhověl(a)

V Praze  dne  31. 8.  2011
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