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Stručné verbální hodnocení: 

Autorka si vybrala téma, které vhodně spojuje oba její obory. Prokázala 
schopnost orientace v odborné literatuře (ruské zdroje mohly být využity více) i 
schopnost kriticky aplikovat svá zjištění na konkrétním materiálu vybraných textů N. 
M. Karamzina (Ubohá Líza, Ostrov Bornholm) a K. H. Máchy (Máj, Marinka). Vybraná 
díla – jejich názvy –měla být, podle mého názoru, uvedena v obsahu. 

Práce je psaná kultivovaným jazykem, má promyšlenou a přehlednou výstavbu,
vyváženou proporcialitu teoretické a praktické části. V kapitole Role vypravěče v dílech
autorka mnohdy dochází k zjednodušeným závěrům. Ich–forma nemusí znamenat 
osobní zkušenost, může se jednat o stylizaci, autorskou masku (viz s. 40). 

Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

Jaké další možnosti zkoumání by mohla nabídnout vybraná díla Karamzina a Máchy? 

Doporučuji práci k obhajobě: ANO NE

Datum: 11. 5. 2015

Podpis oponenta bakalářské práce:                          


