
Posudek na diplomovou práci Bc. N. Bažantové

Pojetí ruské literatury v díle N. J. Osipova

V  předložené  bakalářské  práci  se  N.  Bažantová  zaměřuje  na  osobnost  významného

československého  a  ruského  psychiatra  Nikolaje  Jevgrafoviče  Osipova,  který  jako  ruský

emigrant z území bývalého Ruska působil v meziválečném Československu až do své smrti

v roce 1934.

N. Bažantová si jako cíl stanovila „zpracovat hlavní biografické údaje N. J. Osipova a

dále  zmapovat  a  přiblížit  jeho  analýzu  tvorby  ruských  spisovatelů“.  Dále  v úvodu  N.

Bažantová  dodává,  že  „se  zaměřuje  na  Osipovovo  pojetí  tvorby  Dostojevského,  Gogola,

Tolstého“.  Autorka  se  věnuje  zkoumání  zmíněným  vědcem  fenoménu  strachu  v ruské

literatuře.  Je třeba říct, že zvolené téma je velice aktuální a úkol je konkrétní, jasný, poměrně

rozsáhlý, ale zároveň v rámci bakalářské práce zpracovatelný.

Během zpracování tématu se autorka seznámila s literaturou a navštívila řadu archivů,

kde pracovala s poměrně rozsáhlým materiálem. Hned na začátku bych upozornila na řadu

drobných  nepřesností  ve  formulacích:  autorka  uvádí,  že  „práce  je  založena  zejména  na

Osipovových přednáškách a esejích“ (s. 7, zde bylo by lepší napsat, že přednášky a eseje

vědce  posloužily  materiálem pro zkoumání  této  problematiky),  „druhá kapitola  se  zabývá

Osipovovym  pojetím  tvorby  ruských  spisovatelů“  (s.  7,  pojetí  celé  tvorby  např.

Dostojevského je  příliš  široký záběr  a  rozhodně je  třeba  autorčin  úkol  lépe specifikovat),

„Osipov se zabývá i analýzou klasické ruské literatury“ (zde musím podotknout, že analýza je

zkoumací metoda,  prostředek pro řešení konkrétního badatelského úkolu, nikoliv samostatný

cíl práce Osipova) atd.  

N. Bažantová logicky rozdělila materiál na pět kapitol a závěr. První se věnuje životu

Osipova.  Další  –  literárním  otázkám:  Osipov  a  ruská  literatura,  Téma  strachu  v dílech

Tolstého,  Gogol  a  Dostojevského,  Pohled  Osipova  na  Dostojevského  a  jeho  tvorbu,

Onomastika jmen. 

Závěr  práce  podává  stručné  výsledky  bádání.  Zde  ovšem  musím  poukázat  na

formulace, které by bylo třeba konkretizovat. Tak N. Bažantová uvádí, že Osipovovy texty

jsou často roztříštěné, jejich hlavní myšlenka není jasná a občas i úplně ztracená. Vedle toho

závěrem bádání N. Bažantové je, že „Osipovovy analýzy literárních děl obsahují zajímavé a

přínosné  myšlenky“.  Bylo  by  lepší  napsat  jaké  konkrétně  myšlenky  obsahují  zmíněné
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analýzy.  Formulace  „zajímavé“  nemá žádný obsah.  Slovo „přínosné“  je  také  bez  obsahu,

jelikož není jasné, k čemu jsou myšlenky přínosné. 

Na tyto drobné věcí způsob podání materiálu považuji za vyvážený, jazyk práce je

srozumitelný  a  kultivovaný.  Je  třeba  zmínit  pečlivou  práci  N.  Bažantové  s archivními

prameny, shromážděný materiál jako celek je cenným zdrojem informaci. Cíl, který si autorka

vytyčila na začátku, lze považovat za splněný. Diplomová práce přináší celkový pohled na

zmíněnou problematiku, opírá se o komplex sekundární literatury a archivních zdrojů. Práce

odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci, a proto ji  doporučuji  k obhajobě a

doporučuji hodnocení výborné. 

PhDr. Julie Jančárková, Ph.D.

V Praze, 28. 8. 2019
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