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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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