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Kritérum: Maximální 
počet bodů

Získaný 
počet bodů

Aktuálnost a přiměřenost tématu 10 10

Formulace cílů a úroveň jejich naplnění 10 9

Vhodnost a přiměřenost metodiky zpracování 10 10

Vyváženost teoretické a praktické části, proporcionalita a návaznost 
jednotlivých kapitol

10 9

Přístup autora k řešení problematiky 10 9

Úroveň zobecnění a formulace závěrů 10 9

Reprezentativnost a rozsah použité literatury 5 4

Práce s odbornou literaturou a dodržování bibliografických norem 10 9

Jazyková úroveň práce 10 9

Formální náležitosti práce 5 5

Úroveň cizojazyčného resumé 5 5

Odborný přínos práce a možnost jejího praktického využití 5 4

Celkem 100 92

100 – 91 bodů výborně

90 – 77 bodů velmi dobře

76 – 60 bodů dobře

59 bodů a méně nevyhověl



Stručné verbální hodnocení: 

Úrovní zpracování i svým rozsahem práce výrazně přesáhla požadovaný rámec pro 
bakalářskou práci. Cíle, která si autorka jasně vytyčila, postupně a cílevědomě, se zjevným 
osobním zaujetím, naplňovala. V práci bylo nutné pohybovat se nejen na poli literárním, ale 
také společenskovědním. Což autorka velmi dobře zvládla. Radiščevovy myšlenky jsou 
aktuální i z pohledu na dnešní Rusko, zajímavé by jistě bylo zkoumat jejich ohlasy také 
v českém kulturním prostředí. 

Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

            1)  Jaké Radiščevovy myšlenky považujete za nejktuálnější v dnešním Rusku?

      2)  Lze naleznout také v ruské literatuře XX. století literární dílo, které by tak zásadně  

    ovlivnilo společenské klima jako Radiščevovo Putování z Petrohradu do Moskvy?

      

Doporučuji práci k obhajobě: ANO NE

Navrhovaná klasifikace k obhajobě: výborně velmi dobře     dobře    

nevyhověl
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