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Hodnocení bakalářské práce:

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 9

Vyváženost teoretické a praktické části, proporcionalita a návaznost 
jednotlivých kapitol

10 10

Přístup autora k řešení problematiky 10 10

Úroveň zobecnění a formulace závěrů 10 9

Reprezentativnost a rozsah použité literatury 5 5

Práce s odbornou literaturou a dodržování bibliografických norem 10 9

Jazyková úroveň práce 10 8

Formální náležitosti práce 5 4

Úroveň cizojazyčného resumé 5 4

Odborný přínos práce a možnost jejího praktického využití 5 4

Celkem 100 91

100 – 91 bodů výborně

90 – 77 bodů velmi dobře

76 – 60 bodů dobře

59 bodů a méně nevyhověl



Stručné verbální hodnocení: 

Autorka si zvolila velmi zajímavé téma. Na nevelké ploše se jí podařilo plasticky zachytit 
neotřelou, u nás stále ještě ne příliš známou, osobnost V.F. Odojevského. V práci byla 
vyváženě využita literatura jak ruskojazyčná, tak tuzemská. V rozboru románu Ruské noci je 
pozornost věnována originální kompozici díla, včetně ambivalentnosti samotného názvu, 
zkoumán motiv šílenství a jeho souvislosti s literaturou romantismu. Práce má promyšlenou 
strukturu, oceňuji její sevřenost a propojenost.

V práci se, bohužel, objevují pravopisné a stylistické chyby.

Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

1) Přibližte souvislosti odkazu V.F. Odojevského s myšlenkami svobodných zednářů.

2) Neschopnost naplnit smysl života, realizovat své touhy a myšlenky u Odojevského 
postav je velmi blízká filosofii významného, v práci nezmiňovaného, ruského 
spisovatele konce XIX. a začátku XX. století. Uveďte jeho jméno. 

Doporučuji práci k obhajobě: ANO NE

Navrhovaná klasifikace k obhajobě: výborně velmi dobře     dobře    

nevyhověl
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