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Posudek vedoucího bakalářské práce

Jméno a příjmení studenta:  Barbora Škrétová

Název bakalářské práce: Vliv Radiščevova odkazu na vybrané ruské autory  19. století

Studijní obor:  AJ – 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 5

Formulace cílů a úroveň jejich naplnění 10 10

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 8

Reprezentativnost a rozsah použité literatury 5 5

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 5

Úroveň komunikace s vedoucím práce 5 5

Celkem 100 94

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: 

Promyšlená, logicky strukturovaná práce, v níž se samostatný přístup proporcionálně 
propojuje s kompilativním. Komparativní část bylo možno uspořádat přehledněji. Autorka 
prokázala osobní zaujetí tématem, dobrou orientaci v něm i v odborné literatuře. Výběr děl i 
hledisek analýzy je dostatečně zdůvodněn, díla jsou vhodně zasazena do dobového kulturního 
a historického kontextu (klasicismus, osvícenství, sentimentalismus, vláda Kateřiny II.). Je 
třeba ocenit, že si autorka všímá i formání stránky uměleckých děl, což jí umožnilo hlubší 
vhled do zkoumané problematiky.

Jazyková úroveň práce je velmi dobrá, chyby se vyskytují jen ojediněle (interpunkce – s. 42, 
72; nesprávné tvary – s. 15 a 47; překlep s. 78).

Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

1. Téma ruské vesnice bylo velmi aktuální i na konci 19. a ve 20. století. Kteří ruští autoři se 
jím zabývali? Lze i u nich pozorovat jistou návaznost na Radiščeva?

2. V souvislosti s tématem bakalářské práce vyjádřete svůj názor na to, proč se v ruské kultuře 
tak těžko prosazovala práva jedince. Jaká je situace v této oblasti dnes?

Doporučuji práci k obhajobě: ANO NE

Navrhovaná klasifikace k obhajobě: výborně velmi dobře     dobře    

nevyhověl

Datum: 19. 8. 2013

Podpis vedoucího bakalářské práce: PhDr. Radka Hříbková, CSc.


