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Stručné verbální hodnocení:

Autorka si vybrala vhodné téma, které je v dnešní době velmi aktuální. Škoda, že ve své práci 
opomněla českou rusistiku a názory na danou problematiku z pera T. G. Masaryka, L. 
Zadražila a dalších renomovaných badatelů. Jak je patrné z bibliografie, opírá se pouze o 
ruské zdroje. 

V kapitole o odlišnostech západnictví a slavjanofilství nezazněl zajímavý fakt, že oba odlišné 
proudy měly na otázku, zda Rusko patří do Evropy (dnes velmi diskutovanou) jednoznačně 
kladnou odpověď. V biografii Čaadajeva mohl být alespoň zmíněn jeho český pobyt.

Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

Jaké je vidění a hodnocení P. J. Čaadajeva v samostatné kapitole spisu T.G. Masaryka

Rusko a Evropa?
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