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BULHARSKÁ STOPA V ŽIVOTĚ BOŽENY NĚMCOVÉ 

Vedoucí BP PHDR. JIŘÍ HASIL, PH.D. 

 

OBLIGATORNÍ HODNOCENÍ 

Osobní zaujetí téma-

tem 

vysoké průměrné malé neuspokojivé 

X    

Splnění cíle a zadání 

BP 

úplné z větší části částečné nedostatečné 

X    

Výběr literatury  bez výhrad vyhovující neúplný nedostatečný 

X    

Teoretické zpracování  

tématu  

výborné průměrné spíše nízké neuspokojivé 

X    

Samostatnost a pů-

vodnost zpracování BP 

vysoká  uspokojivá nesamostatná Kompilát 

X    

Struktura BP logická velmi dobrá méně zdařilá neuspokojivá 

X    

Jazyková úroveň BP výborná velmi dobrá dobrá nedostatečná 

X    

Stylová úroveň BP  výborná velmi dobrá dobrá neodpovídající 

X    

Inspirativnost BP vysoká uspokojivá nižší Nepatrná 

X    

Formální stránka BP výborná velmi dobrá dostatečná nevyhovující 

X    

 

 

FAKULTATIVNÍ HODNOCENÍ 

Úroveň výzkumu a ma-

teriálů; konzultace BP 

vysoká uspokojivá nižší Žádná 

X    

Praktické zaměření BP vysoké přiměřené nízké Žádné 

X    
 

 

Do příslušného rámečku vepište X. 

 

                                                 
1
 Nehodící škrtněte. 



Dodatečné poznámky a připomínky vedoucího/oponenta BP (podle uvážení): 

 

Sylvia Georgieva si téma své bakalářské práce zvolila samostatně, v průběhu zpracování ru-

kopisu pravidelně konzultovala svůj postup s vedoucím práce. Měla i možnost konzultovat 

s přední českou znalkyní života a díla B. Němcové prof. PhDr. Jaroslavou Janáčkovou, CSc. 

Vztah Boženy Němcové k Bulharsku a k Bulharům není v české veřejnosti příliš znám, proto 

má bakalářská práce Sylvie Georgievy značný význam pro poznání života této české spisova-

telky i pro prohloubení znalostí česko-bulharských kulturních vztahů. Georgieva tak úspěšně 

navázala na starší výzkumy prof. Urbana a dokázala je obohatit o nová fakta. 

Cenné jsou i přílohy práce obsahující ukázky překladů Boženy Němcové z bulharštiny i její 

pokusy psát drobné texty v bulharštině. 

Práce je psána kultivovaným českým jazykem a je důkazem, že bakalaureantka plně ovládá 

český odborný styl (i když ten je místy poznamenán rysy odborného stylu bulharského). 

Bakalářská práce Sylvie Georgievy plně splňuje podmínky kladené Univerzitou Karlovou na 

závěrečné práce svých absolventů. Proto ji rád a plně doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky a doporučení k obhajobě BP: 

 

 

 

 

 

Klasifikace:  výborně            

 

Doporučení pro event. přepracování: 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Horoušanech dne 29. 8. 2014  

 

 

                                                                              ……………………………………. 
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