Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky

Posudek oponenta bakalářské práce
Jméno a příjmení studenta: Kristýna Němcová
Název bakalářské práce: Pašijové motivy v rané povídkové tvorbě A. P. Čechova
Studijní obor: anglický jazyk – ruský jazyk
Titul, jméno a příjmení oponenta práce: PaedDr. Antonín Hlaváček
Hodnocení bakalářské práce:
Kritérum:

Maximální
počet bodů

Získaný
počet bodů

Aktuálnost a přiměřenost tématu

10

10

Formulace cílů a úroveň jejich naplnění

10

10

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

10

Úroveň zobecnění a formulace závěrů

10

9

Reprezentativnost a rozsah použité literatury

5

5

Práce s odbornou literaturou a dodržování bibliografických norem

10

10

Jazyková úroveň práce

10

9

Formální náležitosti práce

5

4

Úroveň cizojazyčného resumé

5

5

Odborný přínos práce a možnost jejího praktického využití

5

4

100

96

Celkem

1. Stručné verbální hodnocení:

Práce Kristýny Němcové překračuje nejen svým rozsahem, ale především hloubkou
analýzy, kritéria kladená na bakalářskou práci. S velkým zaujetím a přehledem dokázala
autorka spojit oblast ruských kulturních reálií (tradice ruských Velikonoc) s klasickou
povídkovou tvorbou A. P. Čechova. Žánr velikonoční povídky je zde postižen v rámci
ruské tradice i v rámci Čechovova díla. Reprezentativní výběr povídek umožňuje
dostatečný prostor pro jejich rozbor a komparaci (mj. i s dalšími klasiky Dostojevským a
Tolstým), které jsou prováděny velmi citlivě, do hloubky a až překvapivě erudovaně.
K jejich hodnověrnosti přispívají také vhodně použitá biografická fakta a poměrně široké
informační zdroje. Autorka dokáže logicky formulovat a vyvozovat závěry. V její práci
nalezneme jen některé drobné jazykové a grafické nedostatky.

Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě:
Jaká je tradice velikonoční povídky v české literatuře? Uveďte příklady.

Doporučuji práci k obhajobě:
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