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Hodnocení bakalářské práce:

Kritérum: Maximální 
počet bodů

Získaný 
počet bodů

Aktuálnost a přiměřenost tématu 10 7

Formulace cílů a úroveň jejich naplnění 10 7

Vhodnost a přiměřenost metodiky zpracování 10 7

Vyváženost teoretické a praktické části, proporcionalita a návaznost 
jednotlivých kapitol

10 8

Přístup autora k řešení problematiky 10 7

Úroveň zobecnění a formulace závěrů 10 7

Reprezentativnost a rozsah použité literatury 5 3

Práce s odbornou literaturou a dodržování bibliografických norem 10 7

Jazyková úroveň práce 10 8

Formální náležitosti práce 5 4

Úroveň cizojazyčného resumé 5 4

Odborný přínos práce a možnost jejího praktického využití 5 3

Celkem 100 72

100 – 91 bodů výborně

90 – 77 bodů velmi dobře

76 – 60 bodů dobře

59 bodů a méně nevyhověl



Stručné verbální hodnocení: 

    Téma je jistě zajímavé, ale již mnohokrát zkoumané, existuje bohatá kritická literatura.
Autorka využila především ruské zdroje. Práce má spíše kompilativní charakter, formulace 
samotného názvu je příliš široká, v rozsahu bakalářské práce ji lze jen těžko naplnit.

Nový pohled na danou problematiku práce nepřináší.

   Deklinace originálních ruských názvů v českém textu se mi jeví dosti nepraktická a 
z hlediska jazykového sporná (např. ...lyrické odbočky v Мёртвых душах, které nebyly 
správně pochopeny...) Jde o díla v českém kontextu dostatečně známá, přeložená.

Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

Kdo z významných ruských spisovatelů XX. století se věnoval osobnosti N. V. Gogola? 
Uveďte některé konkrétní studie.

Charakterizujte vztah Vasilije Rozanova ke Gogolově odkazu. 

Doporučuji práci k obhajobě: ANO NE

Navrhovaná klasifikace k obhajobě: výborně velmi dobře     dobře    

nevyhověl
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