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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 10

Vyváženost teoretické a praktické části, proporcionalita a návaznost 
jednotlivých kapitol

10 10

Přístup autora k řešení problematiky 10 7

Úroveň zobecnění a formulace závěrů 10 8

Reprezentativnost a rozsah použité literatury 5 4

Práce s odbornou literaturou a dodržování bibliografických norem 10 10

Jazyková úroveň práce 10 10

Formální náležitosti práce 5 5

Úroveň cizojazyčného resumé 5 5

Odborný přínos práce a možnost jejího praktického využití 5 4

Úroveň komunikace s vedoucím práce 5 5

Celkem 100 91



Stručné verbální hodnocení: 

Autorka zvolila pro svou práci původní téma, při jehož zpracování mohla dobře využít 
poznatků získaných studiem obou oborů. Převážně kompilativní teoretická část je 
proporcionálně a logicky propojena s částí praktickou (analytickou), v níž je ve větší míře
uplatněn samostatný přístup. 
Práce má jasnou a přehlednou strukturu, je psána poměrně bohatým a téměř bezchybným 
českým jazykem. Ojedinělé nedostatky mají spíše podobu překlepů. 
Autorka čerpá z vcelku reprezentativní odborné literatury, citace, jejich parafráze a odkazy 
jsou uváděny důsledně a formálně správně. 
Za věcný nedostatek považuji nejednotné (v obou případech nesprávné) psaní ruského názvu 
jednoho z analyzovaných děl (Оstrov Bornholm – na s. 36 je uvedeno Борнголм, v ruském 
resumé Борнхольм, správně je v názvu Karamzinova díla  Борнгольм, Борнхольм se 
používá jako geografický název).
Po stránce obsahové i formální práce odpovídá stanoveným požadavkům, svým rozsahem je 
přesahuje.
Plně doporučuji k obhajobě.

Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

1. Jak souvisí Остров Борнгольм s Karamzinovým dílem Письма русского 
путешественника? 

2. Blíže charakterizujte sentimentální cestopis v literárně historickém pohledu. 
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