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Diplomová práce je věnovaná tvorbě u nás stále ještě nedoceněného 
spisovatele Egona Hostovského a jeho inspiraci dílem klasika ruské 
literatury F. M. Dostojevského. Téma velmi zajímavé, u nás nicméně ne 
neprobádané. Autorka chce, jak z úvodu DP vyplývá, zjistit do jaké míry a 
v jaké podobě se tato inspirace projevuje. S Dostojevského dílem 
diplomantka již pracovala během své bakalářské práce, Hostovský byl pro 
ni, jak uvádí, téměř neznámý autor. Bylo tedy nutné se s jeho tvorbou 
seznámit. 

Je třeba konstatovat, že tento cíl diplomantka splnila. Její práce má 
promyšlenou a přehlednou strukturu. Z obsahu první kapitoly vyplývá, že 
autorka pochopila smysl Hostovského literárního odkazu , v kondenzované 
podobě a vcelku výstižně představuje jeho osobnost, styl tvorby (témata, 
motivy, narativní postupy, umělecké prostředky, literární postavy a ohlas).

Nejobsažnější 5. kapitola je věnována celkové komparaci 
Hostovského a Dostojevského děl. Diplomatka vyhledala vhodnou stěžejní 
literaturu k danému tématu. Využívá zejména vynikající studie Františka 
Kautmana, hojně cituje, parafrázuje. Některé parafráze jsou však natolik 
blízké originálu, že by je bylo lépe označit uvozovkami. 

V 6. kapitole diplomantka avizuje komplexní rozbor tří vybraných 
děl (Zavřené dveře, Stezka podél cesty, Všeobecné spiknutí), která byla 
„vybrána na základě nejvyššího počtu shodných znaků s tvorbou 
Dostojevského“. Domnívám se, že na ploše této kapitoly však pouze 
poukázala na některé shodné rysy a podobnosti motivů děl obou autorů. 
V jejich rozboru mohla jít do větší hloubky. Práce působí poněkud 
nedokončeně, v závěru bylo třeba shrnout jednotlivé poznatky, sumarizovat 
je a vyvodit závěry. Přesto autorka prokázala dobrou orientaci v dané 
problematice, soustředila vhodnou odbornou literaturu, její práce má spíše 
kompilativní charakter, projevila se až přílišná závislost na jednotlivých 
zdrojích.
Práci doporučuji k obhajobě.
Otázka k obhajobě:
1) V textu je zmiňována těžká dostupnost některých Hostovského titulů. 
Upřesněte tuto informaci.
2) Existují některé filmové adaptace Hostovského děl?

V Praze 14. 8. 2014                                           PaedDr. Antonín Hlaváček 




