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Stanislavu Ozerovovou znám řadu let od chvíle, kdy jako šestnáctiletá dívenka přijela do 

Prahy, aby zde společně se starší sestrou získala vzdělání. Využila v Rusku zavedenou 

možnost přeskakovat ročníky základní a střední školy, tuším, dvakrát, složila bez problémů 

rozdílové zkoušky české maturity a jako nejmladší uchazečka se stala studentkou FHS UK, 

dnes je jí jednadvacet a pokud obhájí diplomovou práci, stane se nejmladší absolventkou 

bakalářského studia. Sledoval jsem její příběh se zájmem, byť s povzdálí, neboť nemám 

vyhraněné stanovisko k otázce, zda je vhodné urychlovat studijní kariéru velmi mladých 

adeptů. U Stáni mne vždy fascinovala její schopnost receptivního učení, velmi rychle zvládla 

látku ke zkouškám a to i u předmětů, kdy se zdálo, že věková plus jazyková bariéra nutně 

způsobí nezdar. S napětím jsem čekal, kterým směrem se její úsilí zaměří, jaký obor si zvolí, a 

byl jsem překvapen, když mi po létech oznámila, že chce napsat bakalářskou práci o 

Buninovi. Poslal jsem jí za několika kompetentními učiteli a poradil jí pár knížek na přečtení, 

protože mi imponovala její sečtělost v klasické ruské literatuře, dnes vídaná jen zřídka. Vrátila 

se po nějaké době s tím, že by chtěla, abych práci vedl já a přinesla velmi rozpracovaný 

koncept, vlastně verzi finálního textu. Práci zpracoval sama, a bylo to na ní znát. Chci říci: na 

té práci.  

Obšírně jsme prodiskutovali, že takto práce ve finále nemůže vypadat a uvázli na problému, 

že práci potřebovala kolegyně Ozerovová obhájit tak, aby se mohla ucházet o navazující 

studium rusistiky na FF UK, kam by ji zřejmě ochotně přijali. Poslední možný termín pro 

odevzdání byl tedy červen 2012, a pokud si to dobře pamatuji, bylo to na začátku dubna. 

Kolegyni chyběla jakákoli solidnější průprava v literární teorii, ukázalo se, že se studiem na 

FHS UK si docela dobře poradila, ale za cenu, že nevyužila žádnou z mnoha nabízených cest 

pro specializaci. Za čtyři roky nenašla tutora, snad jej ani příliš nehledala, kopírovala studijní 

trajektorii starší sestry a četla. Já jsem byl pro ni východiskem z nouze, ale překvapila mne. 

Přečetla Girarda, vybrala tři vhodné literární texty z Buninova díla, které dobře zná a přijala 

můj návrh pracovní hypotézy: zjistit, zda se v průběhu své dlouhé literární kariéry vyvinul 

Bunin z romantického spisovatele v autora romaneskního ve smyslu Girardovy knihy „Lež 

romantismu a pravda románu“. 

Během několika týdnů autorka napsala novou verzi práce, která mne překvapila, neboť 

z minimálních předpokladů dosáhla podle mého soudu přijatelný výsledek, který jsem u 

původní verze téměř vylučoval. Pravda, práce je převážně kompilativní a z rozsáhlé literatury 

čerpá velmi parciálně, navíc se omezuje na autory ruské a české, navržená hypotéza je hodně 

školní, ale autorka se pokusila kurážně hledat pravdu v Girardově smyslu, nikoli přijmout 

nabízející se myšlenku, že první dva texty parametry romaneskní literatury nesplňují, třetí text 

však charakter románu má. Kurážně odmítla můj návrh, aby v girardovské typologii přiřadila 

Bunina k Proustovi a tím z něj romaneskního spisovatele udělala. V tomto smyslu opět 

prokázala učitelnost a schopnost v krátké době a v zásadě správně se vypořádat se školními 

úkoly velmi různorodé povahy. Víc podle mého stav autorčina poznání a čas, který byl 

k dispozici, neskýtaly. Poradil jsem autorce, aby práci pečlivě dokumentovala a dopracovala a 



využila již květnového termínu odevzdání práce. Zdálo se mi totiž, že autorka již nemá 

protahovat studium na FHS UK, kde se mnohému naučila, ale s tím hlavním, co se jí zde 

mohlo přihodit, se minula. Svého učitel, toho s velkým „U“ zde nenašla a má jej hledat jinde, 

asi správně tuší kde. Pro studium rusistiky má dvě velké přednosti, dokonalou ruštinu a velmi 

solidní znalost ruské literatury. Na zvládnutí teorie bude potřebovat čas a ten má, protože je 

ve věku, kdy ostatní studenti teprve začínají s bakalářským studiem. 

V práci zůstala chyba, která mne mrzí a trochu padá na vrub mé nepozornosti. Je jí titul práce, 

z nějakých důvodů se oproti původní verzi nezměnil, ačkoli z přijaté hypotézy je, doufám 

zřejmé, že tématem práce není „motiv Ruska“, Rusko je v intenci práce Stanislavy Ozerovové 

Buninovým prostředníkem v girardovském smyslu a modifikuje materii příběhů prismatem 

odchýlené, vertikální transcendence. 

Jinak má práce zásadní koncepční limity a nelze ji pokládat za plně zdařilou, v rozpětí týdnů ji 

však nelze příliš vylepšit. Práce je zpracována pečlivě, fascinovalo mne, jak rychle kolegyně 

Ozerovová pochopila, že se nemá spoléhat na pomoc rodilé mluvčí, která jí práci přečetla a 

schválila ve zcela nepřijatelné podobě, a po vysvětlení mnohé chyby odstranila sama. Tím 

nechci říci, že na práci není patrné, že čeština není mateřským jazykem autorky. 

 Závěrem tedy konstatuji, že práce Stanislavy Ozerovové splňuje nároky kladené na 

bakalářskou práci, byť ji nelze považovat za zcela zdařilou. Doporučuji ji k obhajobě a 

navrhuji známku „velmi dobře“, byť koncepční nedostatky by svědčily spíše pro známku 

„dobře“. Ocenil jsem schopnost autorky poučit se z chyb a také komparativně soudím, že 

známku „dobře“ dostávají většinou práce, jejichž autoři nevěnovali práci zdaleka tolik 

pozornosti a úsilí, jako Ozerovová. 

  


