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Stručné verbální hodnocení:
Práce má promyšlenou a logicky uspořádanou strukturu, patrné je osobní zaujetí autora,
projevuje se jeho hlubší znalost učení pravoslavné církve, kterou dokáže skloubit s
interpretací literárního díla. Jde o závažný, nikoliv však jediný možný interpretační klíč k
tvorbě Dostojevského. Tento fakt bylo třeba alespoň při vymezení tématu více zdůraznit.
Jazyková úroveň práce je vcelku dobrá, závažné nedostatky ovšem shledávám v
interpunkci – zejména nepochopitelné oddělování hlavních větných členů (např. s. 1, 3, 4,
5, 22, 28 atd.). Seznam použité literatury je zpracován velmi nedbale, nevalná je i úroveň
českého resumé.

Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě:
1. Ovlivnil náboženský obsah i formu posledního románu Dostojevského?
2. U kterých ruských autorů má křesťanská symbolika stejně hluboký význam jako u
Dostojevského?
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