
Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta

Katedra rusistiky a lingvodidaktiky

Posudek oponenta bakalářské práce

Jméno a příjmení studenta: Alena Kuklina

Název bakalářské práce:

«Тема двойника в творчестве Э. А. По, Р.Л. Стивенсона и Ф.М. Достоевского»

Studijní obor: německý jazyk – ruský jazyk

Titul, jméno a příjmení oponenta práce: PaedDr. Antonín Hlaváček

Hodnocení bakalářské práce:

Kritérum: Maximální 
počet bodů

Získaný 
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Aktuálnost a přiměřenost tématu 10 10

Formulace cílů a úroveň jejich naplnění 10 8

Vhodnost a přiměřenost metodiky zpracování 10 8

Vyváženost teoretické a praktické části, proporcionalita a návaznost 
jednotlivých kapitol

10 8

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 8

Jazyková úroveň práce 10 9

Formální náležitosti práce 5 4
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Stručné verbální hodnocení: 

Tematicky velmi vhodně zvolená práce. V úvodu teoretické části mohlo být zmíněno větší 
množství odkazů, příkladů ze světové literatury. Práce však postrádá větší provázanost 
jednotlivých kapitol. U Poa, Stevensona i Dostojevského je až příliš podrobně popisován děj, 
samotná komparace děl s ohledem na typ postavy dvojníka se objevuje na poměrně malé 
ploše až v samotném závěru.  

V textu, bohužel, nalezneme také některé neopravené pravopisné chyby či překlepy. Při studiu 
odborné literatury bylo využito i zahraničních zdrojů, škoda, že jen velmi málo tuzemských.

Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

Uveďte některé příklady „dvojnictví“ v ruské literatuře XX. století.
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