
Posudek vedoucího bakalářské práce

Michaela Romoliniová 
Zápisky z podzemí F. M. Dostojevského

UVES, FFUK Praha, 49 s. 

Balakářská práce je věnována známénu dílu Dostojevského Zápisky z podzemí, které je 
vnímáno jako jeden z nejvýznamnějších zdrojů pro interpretaci myšlenkového světa 
spisovatele. Cílem práce bylo zmapovat okolnosti vzniku díla, stejně jako jeho filosofický 
význam a odraz v kritické tradici. Tento několikerý cíl (s. 8) se odráží také ve struktuře práce, 
která se rozpadá do dvou hlavních kapitol (Zápisky z podzemí jako literární dílo, Zápisky 
z podzemí jako výzva k interpretaci), úvodu a závěru. Obě hlavní kapitoly se dále člení na 
několik dílčích oddílů, které se samy o sobě mohou stát samostatným předmětem bádání. 

Šíře zamýšleného záměru práce se stala také jejím hlavním úskalím. Jednotlivé části 
práce jsou jen volně provázány, schází jednota tematická a metodologická. Téma zároveň 
není vyčerpáno, jednotlivé motivy jsou spíše naznačeny, než důkladně rozpracovány. 
Rozkolísanost je pociťována i na oborové úrovni, práce kolísá mezi literárněvědným 
exkursem, filosofickým rozborem a přehledem interpretativní literatury. Na druhou stranu se 
však čtenář dozví základní fakta o díle i jeho hlavních interpretacích. 

Autorka byla zaujata především pojetím, které přinesl ve svém díle Nicše i 
Dostojevskij Lev Šestov. Šestovův přínos se podle mého názoru nepodařilo do práce 
organicky inkorporovat a zmínky o něm působí místy i kompozičně rušivě (např. s. 15). Při 
práci s jeho texty se odrazily i hlavní nedostatky autorčina přístupu: nedostatečný odstup od 
pramenů a literatury a nízká míra kritičnosti, nutná ve vědecké práci. Šestov byl myslitelem 
vědomě provokativním a jako interpret je vnímán kontroverzně. (To pochopitelně nesnižuje 
jeho zajímavost ani novátorství jeho přístupu!) Na tuto kontroverznost jsem během psaní 
práce upozorňoval, zvláště v případech, kdy Šestovovo pojetí odporuje faktům známým 
z Dostojevského života. Ke kritické konfrontaci faktů a Šestovova pojetí však nedošlo, tím 
spíše k současnému zhodnocení jeho přístupu. 

Na vině je zde nedotatečná pramenná základna, která je dalším problémem práce. 
Šestov je představen jen jedním dílem věnovaným Dostojevskému, zatímco míst, která 
spisovateli věnoval, je mnohem více. Zmiňme jen stať Пророческий дар ze sborníku Начала 
и концы, dále studii Преодоление самоочевидностей z cyklu Откровения смерти, ale i 
další místa Šestovových prací Apoteózou vykořeněnosti počínaje a emigračními opusy konče. 
Při jejich prostudování by jasně vyplynul Šestovům přístup k Dostojevskému, který by 
osvětlil i jeho pojetí Zápisků z podzemí. Nedostatečná pramenná základna se však projevuje i 
v práci se samotným dílem Dostojevského. Bylo by třeba uvést více příkladů z děl 
Dostojevského, kde nalézáme k hrdinovi Zápisků z podzemí mnohem více paralel, než je 
uvedeno, pro verifikaci Šestovových názorů je pak nutné zpracovat širší materiál epistolární a 
memoárový. Práce tak své stěžejní pasáže zakládá na znalosti jen omezeného množství textů, 
mezi nimiž se snaží vyhledávat souvislosti. Především znalost díla a životních okolností 
Dostojevského by bylo potřeba postatně prohloubit. 

Omezenost bibliografické základy vykazují i další pasáže práce, například hledání 
zdrojů a paralel k hrdinovi Zápisků z podzemí v ruské a světové literatuře (kapitola 2,3) nebo 
filosofických zdrojů (2.5.2). 

Díky výše uvedeným problémům tak práce zůstává na prahu svého tématu a nevede 
k žádnému určitějšímu výsledku či závěru. K tomu, aby se stala jakousi fenomenologií tématu 



podzemí a podzemního člověka ji chybí dostatečná šíře a hloubka záběru, dílčí témata 
naznačuje aniž by je vyčerpala a šestovovské téma z výše uvedených důvodů zůstává 
nedořešeno.

Po kritické části svého posudku bych rád zmínil zjevná pozitiva práce Michaely 
Romoliniové. Téma bylo zvoleno samostatně a z práce je cítit autorčino zaujetí pro 
problematiku. Pracuje s literaturou v češtině, ruštině a angličtině. Z formálního hlediska 
nevidím žádné závažné prohřešky proti úzu absolventské práce. Text je psán dobrou češtinou, 
argumentace je přehledná a srozumitelná. V práci je jen malé množství stylistických a 
gramatických nedostatků a překlepů. 

Po zvážení všech kladů i záporů doporučuji práci jednoznačně k obhajobě a navrhuji 
klasifikovat velmi dobře. 

V Litoměřicích 7. června 2015 
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