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V diplomové práci věnuje Markéta Novotná svou pozornost žánru 
„sváteční“ povídky A. P. Čechova. Své práci vtiskla přehlednou a logickou 
strukturu. Ve 2. a 3. kapitole si všímá křesťanských svátků, jejich tradici 
v Rusku a tradičnímu zakotvení v ruské literatuře. 

Hned od prvních kapitol prokazuje diplomantka velmi dobrou 
orientaci v odborné literatuře (bohatě využívá české i ruské zdroje), citace 
z děl jsou v ruském originálu. V práci neopomněla, byť jen okrajově, zmínit 
i český literární kontext (kapitola 6.).  

Bohatý povídkový odkaz A. P. Čechova poskytl vhodný materiál pro 
zmapování zajímavého tématu „sváteční“ povídky. Rozbor čechovovské 
povídkové tvorby přináší autorčin citlivý pohled na danou problematiku, 
práce je psána kultivovaným jazykem.

Ke kladům DP patří výběr vhodných literárních textů a jejich členění
podle zkoumaných aspektů, kapitoly mají přiléhavé názvy, nechybí jim 
vzájemná propojenost. S pomocí odborné literatury diplomantka  
konstatuje posun ve zpracování tradičního tématu ruské literatury v tvorbě 
Čechova. Inovace o které se zmiňuje se týká nejen narativních postupů, 
lyrična, úspornosti a sevřenosti formy, ale také jisté nedořečenosti a místy 
až existenciální hloubky jeho literárních miniatur. Je třeba však dodat, že 
inovativní tendence platí obecně pro celou (prozaickou i dramatickou) 
Čechovovu tvorbu.

  Několik drobných připomínek:
Autorka uvádí nejednotně slova folklor a folklór (viz např. s. 20 a s. 23), 
některé pasáže resumé (mj. poslední odstavec) nemají charakter resumé. 
Poněkud tezovitě působí didaktická část umístěná v závěrečné příloze, 
která pouze naznačuje některé možnosti využití tématu ve výuce.

Otázka k obhajobě: Uveďte některé konkrétní příklady z ruské literatury 
20. století, kde se v různých modifikacích objevuje žánr „sváteční“ povídky.

Práce splnila stanovený cíl, doporučuji ji k obhajobě.

V Praze 13. 12. 2010                                       PaedDr. Antonín Hlaváček




