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počet bodů

Kritérum:

Získaný
počet bodů

Aktuálnost a přiměřenost tématu

5

5

Formulace cílů a úroveň jejich naplnění

10

7

Vhodnost a přiměřenost metodiky zpracování

10

7

Vyváženost teoretické a praktické části, proporcionalita a návaznost
jednotlivých kapitol

10

6

Přístup autora k řešení problematiky

10

6

Úroveň zobecnění a formulace závěrů

10

6

Reprezentativnost a rozsah použité literatury

5

4

Práce s odbornou literaturou a dodržování bibliografických norem

10

6

Jazyková úroveň práce

10

6

Formální náležitosti práce

5

3

Úroveň cizojazyčného resumé

5

4

Odborný přínos práce a možnost jejího praktického využití

5

3

Úroveň komunikace s vedoucím práce

5

4

100

67

Celkem

Nalezené shody 68% - nejsou relevantní vzhledem k tomu, že autorka využila vlastní
neobhájenou práci.
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Stručné verbální hodnocení:
Ve své práci autorka shromáždila zajímavý, u nás méně známý, materiál. K analýze byly
vhodně zvoleny tři socrealistické texty z různého období, které v praktické části autorka
analyzuje a diferencuje.
Po formální stránce má práce mnoho nedostatků – neopravené překlepy a chyby v textu i
v ruském resumé. Některé formulace jsou stylisticky neobratné (mj. s. 54 – žádoucí boje, s.61
- upuštěno od kultu), přepis ruských jmen do češtiny není jednotný, přepis ruských jmen do
angličtiny v abstraktu není správný. Nedostatky jsou i v grafické podobě práce (odkazy na
zdroje!). Do textu BP nepatří vlastní sebehodnocení.
Z bakalářské práce je nicméně zřejmá autorčina zaujatost tématem. Při vyhledávání materiálu
uplatnila (zejména v případě Fadějeva) trpělivost a vynalézavost Ze seznamu literatury
vyplývá, že využila nejen domácí, ale také ruské a další zahraniční zdroje.

Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

Jaké biblické asociace se nabízejí v případě hlavního hrdiny Pavla Vlasova z Gorkého Matky?

Doporučuji práci k obhajobě:

ANO NE
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Podpis vedoucího bakalářské práce:

PaedDr. Antonín Hlaváček
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