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Stručné verbální hodnocení:
Práce věnovaná významnému fenoménu - ruské literatuře III. vlny emigrace - má velmi
dobrou teoretickou úroveň. Mapuje příčiny a formy této emigrace. Zdařile se pokouší
postihnout také kolektivní obraz-autoportrét typického ruského emigranta III. vlny, jednotlivé
složky jeho osobnosti. Má jasně vytyčené cíle, sympaticky sevřený rámec.
Autorka projevila velmi dobrou orientaci v odborné literatuře, prokázala schopnost
zobecňovat a vyvozovat své vlastní závěry. Práce svou úrovní i rozsahem překračuje
požadavky kladené na bakalářskou práci.

Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě:
1) Kdo z představitelů III. vlny ruské emigrace se výrazněji prosadil v novém prostředí?
2) V čem spočívají příčiny tohoto úspěchu?

Doporučuji práci k obhajobě:

ANO NE

Navrhovaná klasifikace k obhajobě:
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velmi dobře

dobře

nevyhověl
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