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Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta

Katedra rusistiky a lingvodidaktiky

Posudek vedoucího bakalářské práce

Jméno a příjmení studenta: Tatiana Šmatová

Název bakalářské práce: Ruské noci V. F. Odojevského

Studijní obor: D – 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 8

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 8

Úroveň zobecnění a formulace závěrů 10 9

Reprezentativnost a rozsah použité literatury 5 3

Práce s odbornou literaturou a dodržování bibliografických norem 10 9

Jazyková úroveň práce 10 7

Formální náležitosti práce 5 5

Úroveň cizojazyčného resumé 5 4

Odborný přínos práce a možnost jejího praktického využití 5 4

Úroveň komunikace s vedoucím práce 5 3

Celkem 100 84

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: 

Autorka zvolila zajímavé téma z ruské klasické literatury, které u nás zatím není dostatečně 
probádáno a které jí umožnilo hlubší proniknutí do problematiky ruského romantismu a s ním 
spjatého filozofického myšlení. Shromáždila k němu vcelku obsažný odborný materiál, 
v němž se dobře zorientovala. Kompilativní přístup se přiměřeně prolíná s tvůrčím (zejména
pokud jde o rozbor Ruských nocí), dílo Odojevského je promyšleně začleněno do dobového 
kulturního a filozofického kontextu. Práce je přehledně a logicky strukturována. Získané 
poznatky bylo možno více zobecnit.

Lexikální úroveň práce je dobrá, ovšem v pravopise, tvarosloví a někde i ve vazbách a v 
návaznosti textu se vyskytují závažnější nedostatky (s. 16, 21, 24, 26, 29, 32, 33, 38, 42).

Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

1. Charakterizovat funkci dialogu v umělecké literatuře.

2. Jaká jiná díla ruské literatury se zabývají problematikou geniality ve vztahu ke společenské 
normě?

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.


