
Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta

Katedra rusistiky a lingvodidaktiky

Posudek oponenta bakalářské práce

Jméno a příjmení studenta: Jana Štěpánková

Název bakalářské práce: Postava učitele v ruské klasické literatuře

Studijní obor: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Ruský jazyk se zaměřením na 
vzdělávání

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 7

Vhodnost a přiměřenost metodiky zpracování 10 8

Vyváženost teoretické a praktické části, proporcionalita a návaznost 
jednotlivých kapitol

10 9

Přístup autora k řešení problematiky 10 8

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 8

Formální náležitosti práce 5 5

Úroveň cizojazyčného resumé 5 4

Odborný přínos práce a možnost jejího praktického využití 5 4

Celkem 100 83

Výsledek kontroly práce systémem Theses.cz: shody nenalezeny shody nalezeny



Stručné verbální hodnocení: 

Autorka zpracovala téma pro svůj obor velmi případné. Na vybraných dílech z 
ruské literatury XIX. století se věnuje postavě učitele, jejímu charakteru, typologii. 
Prezentuje díla Čechova a Sologuba, ale všímá si i dalších. Ve své práci prokázala 
dobrou orientaci v literatuře. Příklady z uměleckých textů konfrontuje s historickým 
kontextem s odkazy na teoretickou část, kdy se zabývá vývojem a charakterem školství 
v Rusku XIX. století. 

Závěry své práce však mohla lépe formulovat a zobecnit. V anglickém názvu 
práce neodpovídá převedení slova postava (figure) používané literárněvědné 
terminologii. S konstatováním, že „se v literatuře objevuje postava učitelky jen 
sporadicky“ nelze souhlasit. Významnou roli měly guvernantky - domácí učitelky, 
vychovatelky. Jejich postava se v ruské literatuře vyskytuje poměrně často.

Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

1) Čím si vysvětlujete negativní pohled na učitele v ruské literatuře?

2) Uveďte další díla z ruské literatury XIX. a XX. století, ve který hraje významnou roli 
postava učitele, učitelky.
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