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Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta

Katedra rusistiky a lingvodidaktiky

Posudek vedoucího bakalářské práce

Jméno a příjmení studenta: Barbora Slaninová

Název bakalářské práce: Petrohrad v dílech A. S. Puškina a F. M. Dostojevského

Studijní obor: ČJ - RJ

Titul, jméno a příjmení vedoucího práce: PhDr. Radka Hříbková, CSc.

Hodnocení bakalářské práce:

Kritérum: Maximální 
počet bodů

Získaný 
počet bodů

Aktuálnost a přiměřenost tématu 5 4

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 8

Úroveň zobecnění a formulace závěrů 10 7

Reprezentativnost a rozsah použité literatury 5 4

Práce s odbornou literaturou a dodržování bibliografických norem 10 10

Jazyková úroveň práce 10 10

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 5

Celkem 100 85

100 – 91 bodů výborně

90 – 77 bodů velmi dobře

76 – 60 bodů dobře

59 bodů a méně nevyhověl
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Stručné verbální hodnocení: 

Solidní práce s jasnou a promyšlenou strukturou a vyváženou proporcionalitou teoretické a 
praktické části. Autorka prokázala dobrou orientaci ve zvolené problematice, schopnost 
pracovat s odbornou literaturou, důsledně rozlišuje poznatky čerpané v odborné literatuře a 
vlastní závěry. Citace jsou voleny vhodně a v přiměřeném rozsahu. Autorka pečlivě dodržuje 
formální požadavky kladené na daný typ práce. Velmi kvalitní je jazyková úroveň práce. 
Výrazně se projevuje snaha o samostatný přístup.

Rozsah aspektů srovnávací anylýzy mohl být širší (možnosti zvážit při obhajobě), úroveň 
formuace cílů a závěrů i zobecnění poznatků mohla být vyšší.

Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

1. Podrobněji charakterizovat, 

a) jakými směry  (v jakých aspektech) rozvinul Dostojevskij téma dítěte ve spojení 
s městskou tematikou;

b) návaznost postavy Raskolnikova na typ „malého člověka“.

2. Lze uvažovat také o „barevném vidění“ u Puškina?

Doporučuji práci k obhajobě: ANO NE

Navrhovaná klasifikace k obhajobě: výborně velmi dobře     dobře    

nevyhověl

Datum: 5. 6. 2013

Podpis vedoucího bakalářské práce: PhDr. Radka Hříbková, CSc.


