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Hodnocení bakalářské 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 9

Vyváženost teoretické a praktické části, proporcionalita a návaznost 
jednotlivých kapitol

10 10

Přístup autora k řešení problematiky 10 7

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 9

Formální náležitosti práce 5 5

Úroveň cizojazyčného resumé 5 3

Odborný přínos práce a možnost jejího praktického využití 5 3

Celkem 100 79

100 – 91 bodů výborně

90 – 77 bodů velmi dobře

76 – 60 bodů dobře

59 bodů a méně nevyhověl



Stručné verbální hodnocení: 

Autor zvolil zajímavé téma dotýkající se historie rusko-českých kulturních vztahů, které 
dosud nebylo dostatečně probádáno, a proto při hlubším studiu a důkladnějším zobecnění 
mohlo přinést nové poznatky. V práci však bohužel převažuje kompilativní charakter, který 
v řadě případů vede k pouhému povrchnímu přejímání názorů a odkazů a vcelku vágním 
formulacím typu „někteří literární vědci“, „někteří kritici“ apod. U některých citací chybí 
odkaz (např.s. 9, 13, 21, 25, 28), v mnoha odkazech nejsou uvedeny stránky. Nedůslednosti 
jsou také v seznamu použité literatury, který mohl být reprezentativnější. Tyto skutečnosti se 
odrazily i v resumé.

Je ovšem zřejmé, že autor se ve zkoumané problematice orientuje, práce je promyšleně 
strukturována, myšlenkově logicky uspořádána a gradována. Dobrá je rovněž  její jazyková 
úroveň.

Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

1. Proč byl podle názoru autora bakalářské práce Averčenko přirovnáván k Haškovi? 

2. Hlouběji charakterizovat žánr pikareskního románu.

3. Jaký je původ slova „intelektuál“ a žánru grotesky?

Doporučuji práci k obhajobě: ANO NE

Navrhovaná klasifikace k obhajobě: výborně velmi dobře     dobře    

nevyhověl
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