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Akademický rok: 2018/2019

Jméno a příjmení studenta: Natalia Bažantová
Identifikační číslo studenta: 97211727

Typ studijního programu: bakalářský
Studijní program: Filologie
Studijní obor: Ruský jazyk a literatura
Identifikační čísla studia: 503110

Název práce: Pojetí ruské literatury v díle N. J. Osipova

Pracoviště práce: Ústav východoevropských studií (21-UVES)

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí práce: doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D.
Oponent(i): PhDr. Mgr. Julie Jančárková, Ph.D.

Datum obhajoby : 02.09.2019 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Studentka představila svoji bakalářskou práci, která se věnuje

osobnosti a dílu N. J. Osipova, jednoho ze zakladatelů
psychoanalýzy v Československu; k jeho tématům patřila i analýza
literárního díla z pohledu této metody. Autorka se také zabývala
fenoménem strachu a onomastikou jmen u Dostojevského. Autorka
zpracovala archivní materiály k biografii Osipova u nás i v Rusku i
řadu dalších pramenů; rovněž přiblížila Osipopvovu hlavní pracovní
metodu a možnosti dalšího bádání. Vedoucí práci, doc. Nykl,
zdůraznil kontext zkoumání otázek ruské emigraci v
Československu, práce podle něj přináší nejen faktografii (biografii),
ale i kritický pohled na Osipova. Otázka: zůstaly nezpracované
prameny? Má práce vypovídací hodnotu o celé Osipově literární
metodě? Přínos práce vidí v jejím kritickém hodnocení, jazyková a
formální úroveň velmi vysoká, navrhovaná známka: výborně.
Posudek oponentky (dr. Jančáková) byl představen doc. Nyklem,
upozorňuje na některé drobné nepřesnosti ve formulacích, některé
závěry nejsou zcela jasné, výhrady má k formulacích typu
"přínosný", hodnotí práci s archivními prameny, navrhované
známka: výborně. Vyjádření autorky práce k námitkám: ohledně
otázek metody Osipova zůstaly neprozkoumané autory, pozůstalost
zůstala nedostupná z finančních důvodů, zejména spisovatelé
Korolenko, Saltykov-Ščedrin tak zůstaly mimo záběr práce. Další
námitky přijímá autorka bez výhrad. Diskusi doc. Gieger položil
otázku po vztahu psychoanalýze a literatury? Studentka zhodnotila
jeho metodu jako částečně překonanou, nicméně přijatelnou. Na
dotaz na vůli autorky pokračovat v tématu, studentka potvrdila svůj
zájem pokračovat v bádání např. přímo v ruských archivech. Komise
se shodla na hodnocení: výborně.
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Klasifikace obhajoby: výborně (1)

Předseda komise: doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D. (přítomen) ............................

Členové komise: Dr. phil. Markus Giger (přítomen) ............................

 Mgr. Hana Kosáková, Ph.D. (přítomen) ............................

 PhDr. Mgr. et Mgr. Natalie Rajnochová,
Ph.D. (přítomen)

............................

 Mgr. Veronika Stranz-Nikitina, Ph.D.
(přítomen)

............................
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