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Dílo F. M. Dostojevského je provokující. Přestože bylo nesčetněkrát z nejrůznějších aspektů 
zkoumáno, každá nová generace čtenářů cítí potřebu zaujmout k němu vlastní stanovisko.

Autorka bakalářské práce se ve své analýze přidržuje v podstatě tradičního ideového 
interpretačního  rámce. V kontextu doby a geneze románu sleduje ve srovnávacím pohledu, jak 
jednotlivé klíčové postavy románu Bratři Karamazovi zápasí o svou lidskou a společenskou 
identitu s chaosem, který je ve zlomové historické epoše poznamenané rozkladem tradičních 
hodnot obklopuje a zasahuje jejich nitro. Při rozboru se autorka vedle vlastní čtenářské zkušenosti 
opírá převážně o novější odbornou literaturu (ve výčtu odborných prací postrádám práce M. 
Bachtina a další). Studium odborné literatury ovlivnilo i názvy některých kapitol (Колеблясь над 
бездной, Вечная проблема человека). Rozbor je doplněn charakteristikou chaosu jako vnějšího a 
vnitřního existenciálního principu a srovnávací úvahou o filozofii F. M. Dostojevského a F. 
Nietzscheho. Kapitola Шутовство, лакейство и “карамазовщина“ by podle mého názoru lépe 
vyzněla ve 3. části práce. 

Práce přináší inteligentní, zasvěcený, vcelku přehledně a logicky uspořádaný pohled na 
ideovou problematiku románu Bratři Karamazovi tak, jak ho utvářela mnohaletá bádání odborníků. 
Autorka se v nich dobře orientuje, usiluje i o vlastní přístup, ten však dle mého názoru nepřekračuje 
již zmíněný „klasický“ interpretační rámec. 

Pokud jde o úroveň ruského jazyka, jímž je práce psána, lze ji hodnotit jako velmi dobrou, s 
jistými výhradami v oblasti interpunkce (s. 9, 10, 30, 36, 55, 72 a další). 2 hrubé chyby se objevují 
v Závěru na s. 74. V českém resumé (s. 76) nebyla provedena dostatečná korektura, v textu je 
několik hrubých chyb.

V práci shledávám rovněž některé formální nedostatky: Obsah (s. 5) nezahrnuje všechny 
části (chybí Úvod, Závěr, Resumé, Seznam literatury). Seznam literatury (s. 77-78) není uspořádán 
podle žádného hlediska, záznamy jednotlivých děl jsou nejednotné (někde uváděno místo vydání, 
někde neuváděno, iniciály jmen většinou za jménem, někde však před ním).

Doporučuji k obhajobě.

Otázky k obhajobě: 

1. Na s. 9 v kapitole Rusko 19. století je zmínka o typologii hrdinů Dostojevského, která však není 
dostatečně rozvedena, i když je pro téma práce důležitá. Uvést některé typologie (zejména 
zmiňovaného A. Červeňáka) a aplikovat je na zkoumanou problematiku.

2. Ovlivnil princip chaosu nějakým způsobem nejen ideovou, ale i formání stránku románu?
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