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Bakalářská práce Mariie Getty pojednává o jednom z nejzajímavějších témat ruských dějin a 

literatury druhé poloviny 19. století – reflexi „židovské otázky“ v tvorbě „narodnických“ 

spisovatelů. Autorka předložila slušnou analýzu této problematiky, která má svoje silné i 

slabé stránky, což není u práce začínajících autorů nic neobvyklého. K pozitivním rysům této 

studie nepochybně patří volba zajímavého tématu, včetně rozhodnutí zaměřit se v jakýchsi 

„případových studiích“ na tři „narodnické“ spisovatele – Vladimira Korolenka, Gleba 

Uspenského a Grigorije Mačtětu. Oceňuji též velmi jednoduchou a výstižnou strukturu 

bakalářské práce, jež umožnila autorce sledovat cíle, které nejsou ale příliš jasně vymezeny.  

 

Co se týče heuristické základny, cením si toho, že ke své analýze prostudovala literaturu 

české, ruské i anglosaské provenience (u té se to ale týkalo jen historického kontextu), 

nicméně rozsáhlou literaturu pojednávající o tvorbě vybraných spisovatelů naprosto 

ignorovala. Mám-li se vyjádřit k pozitivům obsahové stránky práce, je nepochybné, že 

nejzdařilejší pasáž představuje rozbor tvorby Vladimira Korolenka (4.1.1.), protože v ní se 

Getta opravdu pokusila o analýzu povídky Den smíření, nikoli jen o popis, jak je tomu u děl 

ostatních autorů. Jisté rysy analýzy, i když méně povedené, nalézáme ještě v jejím rozboru 

díla Gleba Uspenského, zatímco pojednání o díle Grigorije Mačtěty je naprosto nedostatečné.  
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Nedostatky bakalářské práce Mariie Getty jsou očividné. Již v úvodu chybí formulace cílů, 

což se potom negativně projevuje v celém výkladu, který působí dojmem, že nikam 

nesměřuje; autorčině pojednání chybí jistá sevřenost, koherence, propojení. Stejně tak se 

Getta na počátku nevyjadřuje k metodologickému ukotvení. Absence cílů a metodologických 

postupů se nutně projevuje ve formulování rozpačitého závěru, který byl napsán snad jen 

proto, že se bez něj nemůže bakalářská práce obejít.  

 

K již částečně kritizované heuristice stojí za to poznamenat, že kdyby se autorka podrobně 

seznámila s jinými výkladovými přístupy, pomohlo by jí to nejen k tomu, aby uchopila téma 

hlouběji a přesvědčivěji, nikoli jen výběrově, ale i k tomu, aby byl její text více analýzou než 

popisem. Takto, navzdory jistým výjimkám, které jsou záslužné, má text charakter spíše 

školského, povrchního popisu a v některých pasážích dokonce až „středoškolského referátu“. 

Platí to zejména již o zmiňované kapitolce o Grigoriji Mačtětovi (že by autorce již ubývaly 

síly?!!), ale v jistém smyslu i o „historické“ kapitole, zaměřující se na postavení Židů 

v Rusku, která je napsána tak stručně a výběrově, že spíše zamlžuje skutečný stav věcí (i tady 

bych poznamenal, že Getta zcela pominula řadu nových moderních monografií, které ve světě 

k této problematice každoročně vycházejí, a to se negativně projevilo v jejích závěrech). 

Autorce bych vytkl i některé zavádějící formulace, například o tom, že „pro Židy byla 

zavedena povinná vojenská služba, která trvala 25 let“ (pozorný čtenář si bude klást otázku, 

zda pro všechny Židy, nebo jen některé…). Navzdory pochopení, že pro autorku není čeština 

rodným jazykem, by práci nepochybně pomohla lepší stylistika. 

 

Navzdory výše zmíněným výtkám, které se často projevují v různé podobě a intenzitě u 

bakalářských prací, mám za to, že Getta předložila k obhajobě slušnou práci, v níž čtenář 

zaznamená několik velmi nadějných, kvalitních míst, na nichž se dá stavět v dalším stupni 

studia. V tomto smyslu je škoda, že si autorka pokazila „renomé“ nicneříkající a doslova 

odbytou kapitolou o Grigoriji Mačtětovi, což považuji za neomluvitelné.  
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Bakalářská práce Marie Getty patří k průměrnějším studentským počinům a jako takovou ji 

doporučuji k obhajobě a hodnotím s velkými výhradami ještě klasifikačním stupněm velmi 

dobře. Udělení hodnocení velmi dobře podmiňuji kvalitní obhajobou a vysvětlením 

některých výše zmíněných nedostatků. 

  

 

V Liberci 9. června 2014 

 

 

 

 

 

PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D. 

Ústav východoevropských studií FF UK v Praze 

  

 

 


