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Bakalářská práce Julie Smejkalové je věnována  románu F. M. Dostojevského 
Bratři Karamazovi. Poslední nedokončený román věhlasného autora i v dnešní době 
inspiruje nejenom literární badatele k novému hledání a výkladu díla, ale také 
k jinému, mj. filmovému nebo divadelnímu, zpracování. Autorka se ve své  práci 
mohla opřít o širokou pramennou základnu, využila české, ruské, ale i zahraniční 
zdroje. 

Ačkoli je práce zadána velmi široce, autorka ji dokázala vtisknout pevnou 
strukturu –  rozdělila ji na tři samostatné kapitoly s výstižnými názvy. V první z nich 
(Россия ХIХ века) nastínila historické souvislosti vzniku díla, ve druhé (filozofické) 
se pokusila vymezit pojem chaos. Na konfrontaci myšlenkových postulátů 
Dostojevského prostřednictvím postavy Ivana Karamazova a Nietzscheho dochází 
k závěru, že jejich vidění člověka je si v mnohém blízké. Třetí, hlavní, část práce 
nazvaná Вечная борьба добра со злом se věnuje románovým hrdinům. Sem, dle 
mého názoru, měla být zařazena i postava otce Karamazova, jeho postava je nicméně 
částečně pojednána v kapitole 1.3. Autorka zde právem neopomenula pro 
Dostojevského tak zásadní dětskou problematiku (Дети на грани хаоса).  

Koncepce bakalářské práce J. Smejkalové je vyvážená, forma přehledná, její 
charakter je především kompilační. Autorka si uvědomuje aktuálnost myšlenek 
Dostojevského, oceňuje jeho humanistické vidění světa. V práci bylo možné v rámci 
objektivity  poukázat také na některá z kritických hodnocení Dostojevského 
filozofických koncepcí podle nichž se autor při hledání cest k nápravě současného 
stavu Ruska příliš snadno zříkal rozumu a vymožeností vyspělé Evropy. 

Kvalitu solidní bakalářské práce poškozují její formální nedostatky: překlepy, 
pravopisné chyby v ruském textu i v českém resumé (v textu jsou označené).   
Práci doporučuji k obhajobě.

+Otázky k obhajobě: 
1) Kdo z významných českých badatelů (s výjimkou již zmiňovaného F. 

Kautmanna) se věnoval tvorbě a osobnosti Dostojevského?
2) Jaké Rusko zosobňují jednotliví bratři Karamazovi?

V Praze 20. 5. 2012                                              PaedDr. Antonín Hlaváček 




