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1. Heuristika (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 — v prípad6 hodnocení 3 a 4 musí autor posudku
slovn6 formulovat hlavní vÿtky)
1.1 Hodnocení pouzité literatury a pramenü
1.2 Úpinost pouzitÿch zdrojú z hlediska sou6asn6ho stavu bádání

1
1

Stru6n6 hodnocení: Jak autorka sama v úvodu práce uvádí, pou2it6 zdroje mohla omezit
pouze na okruh jazykú, které ovládá — v tomto ohledu je ovsem znalost rustiny zcela zásadní,
coz autorce pomohla oprit se o nejdúle2it6jsí literaturu ruské provenience.

2. Resení problému (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4— v prípad6 'hodnocení 3 a 4 musi autor
posudku slovn6 formulovat hlavní vÿtky)
2.1 Volba cíle práce odpovídá zadání .
2.2 Cí1 z hlediska metodologie oboru j zvolen relevantn6

2
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Strucné hodnocení: Úvod práce je koncipován pom6rn6 krátce a cíle/otázky/hypotézy/ nejsou
éxcplicitn6 vyjádreny, charakterizuje vsak problémy heuristiky a alespoìï nazna6uje
metodologické kroky, kterÿmi se autorka chce rídit.
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3. Hodnocení struktury práce (hodnocen! známkou 1, 2, 3, 4 — v prípadé hodnocení 3 a 4
musí autor posudku slovné formulovat hlavní vÿtky)
3.1 Je struktura práce logická
3.2 Odpovldá struktura práce metodologii a metodám deklarovanÿm
v úvodu práce

1
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Strucné hodnocení: Pan! Uriková vhodné rozdélila teoritickou a analytickou práci tak, ze
nejprve seznámila ctenáfe s vÿvojem dokumentárni fotografie, a to zejména v ruském
prostredí. Prestoze autorka cerpala z omezeného mnozstvi zdrojú, dokázala tuto cást práce
dobre zpracovat. Za velmi povedeny povazuji postreh o nacionalismu na dokumentárni
fotografii na prlkladu zobrazován! reky Volhy.

4. Hodnocení kvality textu práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 — v prípadé hodnocení 3 a 4
musí autor posudku slovné formulovat hlavní vÿtky)
4.1 Analÿza pramenú a literatury
4.2 Interpretace pramenú a literatury v jejich vzájemnÿch, souvislostech

2
1

Strucné hodnocení: Presto2e je text práce casto deskriptivní, paní Uriková se snazí také o
vlastní interpretaci; ocenuji také kritické hodnocení/komentování jednotlivÿch citovanÿch
zdrojú.

5. Kvalita zpracování (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 — v prlpadé hodnocení 3 a 4 musí autor
posudku slovné formulovat hlavní vÿtky)
1
1

5.1 Stylistika a pravopis
5.2 Pouzitá terminologie
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Stru6n6 hodnocení: Autorka ob6as prechází do vyprav66sk6ho stylu, kterÿ vsak textu neskodí,
nebot' je psán kultivovanÿm jazykem s vysokou gramatickou úrovní.

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméné 500 znakn: Predlo2enÿ text jednoznacn6 spinuje
nároky, které jsou kladeny na záv6recnou akademickou práci bakalárského stupn6 studia.
Presto2e autorka neprovedla zásadní analÿzu daného tématu, prokázala snahu o vlastní
interpretaci a srovnání jednotlivÿch ruskÿch um61cú 19. století. Velmi kladn6 hodhotním
skutecnost, 2e autorka pracovala s tématem, ve kterém musela pracovat tém6r vÿlucn6
s literaturou ruské a anglosaské provenience. Z uvedenÿch dúvodú doporucuji práci
k obhajob6 s hodnocením vÿborn6.

7. Otázky a pripominky k obhajobé: V práci uvádíte, 2e velká cást tvorby Maxima
Petrovice Dmitrijeva byla po roce 1917 znicena. Existují doklady o jeho tvorb6 jest6 ve
tricátÿch a ctyricátÿch letech 20. století? Pokud tomu tak bylo, jakÿm tématiun se v6noval?

Navrzená známka: vÿborn6
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