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Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta

Katedra rusistiky a lingvodidaktiky

Posudek vedoucího bakalářské práce

Jméno a příjmení studenta: Alena Donskikh

Název bakalářské práce: Duchovní próza N. V. Gogola

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 3

Formulace cílů a úroveň jejich naplnění 10 5

Vhodnost a přiměřenost metodiky zpracování 10 6

Vyváženost teoretické a praktické části, proporcionalita a návaznost 
jednotlivých kapitol

10 6

Přístup autora k řešení problematiky 10 5

Úroveň zobecnění a formulace závěrů 10 5

Reprezentativnost a rozsah použité literatury 5 3

Práce s odbornou literaturou a dodržování bibliografických norem 10 7

Jazyková úroveň práce 10 7

Formální náležitosti práce 5 5

Úroveň cizojazyčného resumé 5 3

Odborný přínos práce a možnost jejího praktického využití 5 1

Úroveň komunikace s vedoucím práce 5 4

Celkem 100 60

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: 

Autorka zvolila zajímavé, ale velmi náročné téma. Práce má převážně popisný, místy 
frázovitý a kompilativní charakter, uvádí obecně známá fakta, postrádá vlastní přístup a hlubší 
analýzu. Cíle jsou formulovány vágně (viz s. 8), Tvrzení uváděná ve shrnutí a v resumé práce 
podle mého názoru „analytická“ část nenaplňuje (zejména souvislosti s autorovou uměleckou 
tvorbou). Více poznatků mohlo být uvedeno o žánru zkoumaného díla.

Jazyková úroveň je průměrná, v textu se objevují chyby tvaroslovné (15, 24, 37, 42, 43, 48),
nedostatky v interpunkci (15, 22, 41, 42, 45) i věcné chyby (31, 35, 38). Ruské názvy uváděné 
(a tudíž i skloňované) v českém textu působí násilně a vedou k chybám. 

Práce má všechny formální náležitosti.

Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

1. Charakterizujte biblickou postavu Joba.

2. Jaký význam má v ruském pravoslavém životě Trojickosergijevský klášter?

3. Jak ovlivnil Dopis Gogolovi Bělinského osud F. M. Dostojevského?

4. Jaké žánry duchovní literatury silně působily na Gogolovu poetiku?

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.
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