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 Bakalářská práce Natalie Bažantové se zabývá pojetím ruské literatury v díle ruského 

exilového psychiatra Nikolaje Jevgrafoviče Osipova. Práce má pět kapitol, úvod, závěr a 

bibliografii. První kapitola je věnována Osipovově biografii, druhá popisuje vztah Osipova 

k ruské literatuře, třetí je věnována fenoménu strachu v díle Tolstého, Gogola a 

Dostojevského a čtvrtá Osipovově pojetí Dostojevského. Následuje krátká kapitola věnovaná 

onomastice jmen literárních postav.  

Osipov patří mezi známé postavy ruské meziválečné emigrace v Československu, jeho 

jméno je často zmiňováno v přehledových publikacích o ruském exilu a tvoří nedílnou součást 

pražského „ruského Oxfordu“. O autorovi, jakožto o průkopníkovi psychoanalýzy, se hovoří 

také v psychiatrické literatuře. Nehledě na četný výskyt Osipovova jména v literatuře však 

schází kritické zhodnocení jeho profesionální práce a vědeckého příspěvku. V tomto ohledu je 

bakalářská práce Natalie Bažantové průlomová. Nezabývá se sice Osipovovou činností 

psychiatrickou, ale zaměřuje se na jeho publikace věnované ruské literatuře. Tato část jeho 

tvorby není pro jeho exilové období nikterak marginální, naopak se jí profiloval v řadě 

renomovaných ruských emigrantských vědeckých společnostech (např. Ruská filosofická 

společnost, Bémův Seminář studia Dostojevského apod.). Proto o ní má badatel v oblasti 

ruské porevoluční emigraci jakési všeobecné ponětí, avšak její náplň zpravidla nezná. Lze tak 

říci, že díky práci Natálie Bažantové se můžeme poprvé dozvědět skutečný obsah jeho prací a 

posoudit jejich vědeckou relevanci. Bakalářská práce tak může být zajímavá jak pro historika 

ruské emigrace, tak pro literární vědce či psychology. Na druhou stranu však naznačuje 

(nakolik rozumím tezím v závěru), že z kritického hlediska se v této oblasti nejedná o tak 

zásadní přínos, jak jsme se dosud domnívali.  

Na bakalářské práci si cením, že je založena studiu archivních pramenů, a to jak těch, 

které se nacházejí v České republice, tak archiváliích uložených v Ruské federaci. Využila 

autorka všech dostupných pramenů, nebo některé zůstaly nezpracovány? Je možné, že se 

v tomto smyslu objeví ještě nějaká nová zajímavá fakta o Osipovovi, která nebyla v práci 

obsažena?  

Podobnou otázku mám ohledně využití samotných Osipovových děl o literatuře. Jakou 

část z nich autorka prostudovala a jakou využila ve své práci? Je možné, že ve zbývajících 

dílech zmíněných obecně v závěru nalezneme něco zásadně odlišného, co by celkový obraz 

autora mohlo změnit?  

Za nejslabší část bakalářské práce považuji pátou kapitolu. Ta působí dojmem jakési 

přílohy jen volně spojené s tělem práce, založené na pouhých dvou Osipovových textech. 

Z textu jednoznačně vyplývá, že Osipovovo pojetí literární onomasiologie v dobách, kdy 



působil Pražský lingvistický kroužek a další prestižní filologické školy, vskutku nepatří mezi 

nejpřínosnější vědecké příspěvky.  

Pro lepší pochopení Osipovova místa v dějinách evropské vědy by bylo dobré 

zpracovat psychoanalytický kontext jeho díla, vazbu na Freudovo učení, stejně jako alespoň 

nastínit dějiny ruské psychoanalýzy. Snad mají Osipovovy práce o literatuře nějaké prvenství, 

například uvedením určitých témat či využitím určité metody, ale to bohužel z práce 

nezjistíme. Tato výtka by mohla být inspirační při dalším vývoji zpracování tématu u autorky.  

Na závěr bych rád podotkl, že práce má velice dobrou jazykovou a formální úroveň. 

Téma je vzhledem k výše uvedené přínosnosti vhodné k publikaci, kterou tímto vřele 

doporučuji.  

Bakalářská práce Natalie Bažantové splňuje nároky kladené na tento typ práce, 

doporučuji ji k obhajobě a hodnotím výborně.  
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