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Posudek vedoucího bakalářské práce

Jméno a příjmení studenta: Mammad Agha Talibov

Název bakalářské práce:  Umění satiry (Gogolův Revizor)

Studijní obor: Specializace v pedagogice,  Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání —
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

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 3

Formulace cílů a úroveň jejich naplnění 10 7

Vhodnost a přiměřenost metodiky zpracování 10 7

Vyváženost teoretické a praktické části, proporcionalita a návaznost 
jednotlivých kapitol

10 9

Přístup autora k řešení problematiky 10 7

Úroveň zobecnění a formulace závěrů 10 8

Reprezentativnost a rozsah použité literatury 5 3

Práce s odbornou literaturou a dodržování bibliografických norem 10 9

Jazyková úroveň práce 10 10

Formální náležitosti práce 5 5

Úroveň cizojazyčného resumé 5 5

Odborný přínos práce a možnost jejího praktického využití 5 2

Úroveň komunikace s vedoucím práce 5 5

Celkem 100 82

Výsledek kontroly práce systémem Theses.cz:  shody nenalezeny shody nalezeny
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Stručné verbální hodnocení: 

Bakalářská práce si stanový jasný cíl – zjistit, proč je  Gogolovo dílo aktuální, jakými 
prostředky autor tohoto efektu dosahuje. Text je dobře strukturován, jednotlivé části logicky 
propojeny. Cíl byl naplněn jen částečně, vlastní analýza konkrétních satirických prostředků 
mohla být hlubší. Obohatil by ji systematičtější rozbor scénických poznámek i autorských 
komentářů.  Převažuje kompilační přístup, ne vždy je jasné, kdy autor práce parafrázuje 
odborný zdroj, jinak je práce s odbornou literaturou a prameny na dobré úrovni.

Práce je přehledně uspořádána, je psána kultivovaným spisovným jazykem.

Požadavky kladené na bakalářskou práci jsou splněny.

Doporučuji k obhajobě.

Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

1. Využívá autor v komedii jako satirický prostředek karikaturu?
2. Uveďte více příkladů situační komiky.

3. Pokuste se blíže charakterizovat hlavní nomen omen.

Doporučuji práci k obhajobě: ANO NE

Datum: 9. 1. 2015

Podpis vedoucího bakalářské práce: Radka Hříbková, v. r.


