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Posudek vedoucího diplomové práce 
 

Jméno a příjmení studenta/studentky:   Mgr. et Bc. Anežka Hrebiková 

Název práce:  Snahy o formování občanské společnosti v 

Ruském impériu na přelomu 18. 

a 19. století 

Jméno vedoucího práce:  doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. 

__________________________________________________________________________________ 

1. Heuristika (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku 

slovně formulovat hlavní výtky) 

1.1 Hodnocení použité literatury a pramenů  1 

1.2 Úplnost použitých zdrojů z hlediska současného stavu bádání  1 

 

Stručné hodnocení: 

Autorka pracovala s nevydanými archivními materiály z ruských archívů. (viz část 4 tohoto 

posudku) 

Dělení na „sekundární, vydané prameny“ je nezvyklé. Anglosaské dělení na „primární a 

sekundární zdroje“ ve středoevropském vědeckém prostoru nepoužíváme. 

Odborná literatura je především ruské a anglosaské provenience, pouze minimálně jsou využity 

německé a české odborné knihy. Přestože autorka ovládá francouzský jazyk, nepracovala 

s francouzskou odbornou literaturou. 

Byly využity i články z vědeckých časopisů – především ruských a anglosaských. 

Heuristika byla provedena kvalitně, jsou zahrnuty klíčové zdroje, autorka prokázala velkou 

píli a erudici. 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Řešení problému (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

2.1 Volba cíle práce odpovídá zadání 1 

2.2 Cíl z hlediska metodologie oboru je zvolen relevantně 2 

 

Stručné hodnocení: 
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Podle zadání byly cíle formulovány: „Cílem práce je analýza ruské vzdělané společnosti – 

inteligence bez rozdílu v původu – v době, kdy získávala vlastní identitu, vymezovala si své 

ideové základy a imperativy a měla fragmentární tendence vytvářet občanskou společnost. Na 

institucionálních i individuálních příkladech z řad šlechtické i raznočinské inteligence je 

analyzováno spolčování se, a to nejprve privátní, uzavřené a posléze veřejné. S tím souvisí popis 

vytváření počátků veřejného prostoru a s ním spojeného veřejného mínění. Práce se proto 

zabývá jednotlivými společenskými platformami, v nichž se tehdejší ruská inteligence 

angažovala, především zednářskými lóžemi, společenskými salony či kluby. Výsledkem má být 

rozbor vývoje vzdělané společnosti v období před děkabristickým povstáním, analýza jejího 

intelektuálního potenciálu, její myšlenkové emancipace a různorodých aktivit. Práce čerpá z 

nevydaných archivních materiálů, edic a nejnovější odborné literatury. Metodologicky se opírá 

o koncepty sociálních, kulturních a intelektuálních dějin na pozadí biografické metody a s 

marginálním využitím konceptů dějin mentalit a gender history.“ Autorce se podařilo splnit 

vytčené cíle. 

Popis metod v úvodu je nedostatečný, zahrnuje jednu větu: „Z metodologického hlediska jsou 

používány koncepty sociálních, kulturních a intelektuálních dějin s marginálním využitím 

biografické metody a gender history.“ Stejně tak není jasné, k jaké historické škole se autorka 

hlásí, jak se vyrovnává s rozdílnými přístupy ruské, britské, americké, německé a francouzské 

historiografie k tématům vývoje občanské společnosti apod. Uvítal bych například autorčin 

komentář k stavu ruské gender history, hodnocení hlavních představitelek a představitelů 

tohoto směru apod. 

Převažuje kvalitní výklad a popis formování vzdělané společnosti v Rusku, autorka kriticky 

hodnotí prameny, porovnává je a formuluje vlastní závěry. Text je prokládán životopisnými 

podkapitolami (Olenin apod.), kde autorka vhodným způsobem aplikuje biografickou metodu. 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Hodnocení struktury práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

3.1 Je struktura práce logická 1 

3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným 

v úvodu práce 

2 

 

Stručné hodnocení: 

Práce má standardní rozvržení, nechybí žádná část stanovená příslušnými předpisy.  
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Závěr je na 5 stranách, autorka v něm kvalitně shrnula hlavní poznatky. Mohla se ale již omezit 

pouze na své názory a neodkazovat na jiné historiky. Úvod je přehledný, autorka se v něm hlásí 

k Habermasově pojetí veřejnosti v nepolitické podobě. Dále popisuje strukturu práce, na dvou 

řádcích metody a hodnotí prameny, literaturu. Bohužel využité odborné monografie jsou pouze 

vyjmenovány nebo jednoslovně hodnoceny. Jakékoliv širší „recenzní“/hodnotící komentáře či 

vzájemná srovnání v úvodu chybí. 

Text tvoří pět kapitol, věnují se svobodným zednářům, literárním salonům, klubům, ženám ve 

veřejném prostoru a učeným společnostem. 

Po formální stránce je studie standardně vybavena, vyhovuje požadavkům kladeným na tento 

typ práce. Struktura práce je logická.  

___________________________________________________________________________ 

   

4. Hodnocení kvality textu práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

4.1 Analýza pramenů a literatury 1 

4.2 Interpretace pramenů a literatury v jejich vzájemných souvislostech 1 

 

Stručné hodnocení: 

Autorka využila nevydaných pramenů z archívů: Ruský státní archiv literatury a umění; 

Rukopisné oddělení Ruské státní knihovny v Paškovově domě v Moskvě; Rukopisné oddělení 

Ruské národní knihovny a Oddělení rukopisů Institutu ruské literatury (Puškinského domu) 

Ruské akademie věd v Petrohradě. Velmi oceňuji práci v ruských archivech. Využití materiálů 

v práci je ale nerovnoměrné, např. v kapitole o zednářích není ani jeden odkaz na nevydaný 

pramen. (Zároveň je v této kapitole výborně odkazováno na reprezentativní výběr klíčové a 

kvalitní ruské a anglosaské literatury, zdroje jsou porovnávány a výborně doplněny citacemi 

z vydaných pramenů a krásné literatury.) 

Z vydaných pramenů osobní povahy využila paměti či korespondenci např. Filipa Filipoviče 

Vigela, Petra Andrejeviče Vjazemského, Nikolaje Ivanoviče Turgeněva, Alexandra Ivanoviče 

Turgeněva, Petra Andrejeviče Vjazemského, Alexandra Jakovleviče Bulgakova, Konstantina 

Jakovleviče Bulgakovova. 

Oceňuji využití dobového tisku i reflexi dobové krásné literatury (Gribojedov, Puškin, Tolstoj 

aj.). 

Pasáže podepřené studiem nevydaných a vydaných dokumentů a odborné literatury se 

vyznačují výbornou kvalitou.  
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Oceňuji zařazení poznámek pod čarou, které srovnávají výši poplatků s průměrným ročním 

příjmem nevolníka. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Kvalita zpracování (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

5.1 Stylistika a pravopis 1 

5.2 Použitá terminologie 1 

 

Stručné hodnocení: 

Míra překlepů je únosná (Sregejeviče; 60VED´MIN, RO IRLI RAN). 

Uvádění titulů v případě, že uvedeme křestní jména, je povinné. Autorka toto pravidlo 

respektovala pouze občas. 

Místy by bylo vhodné strukturovat text do více odstavců. 

Není vždy správně aplikována transkripce z azbuky do češtiny: Delvig x Del´vig, Svin´in 

 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

Autorka došla k závěru, že by „bylo chybou označit literární salony za instituce čistě 

šlechtického charakteru“, a argumentuje výčtem několika důstojníků a umělců z tzv. 

raznočinské inteligence.  Dalo by se s tímto názorem polemizovat a argumentovat statistickými 

metodami (kolik procent nešlechticů a šlechticů), vyhodnocením témat probíraných v salonech 

apod. Nesouhlasím všem zásadně s tvrzením: „V salonech s jejich různorodostí témat i 

personálního obsazení mohl každý z ruské společnosti nalézt své intelektuální uplatnění a 

smysluplnou společenskou úlohu.“ Neumím si představit, jak úředníci nejnižších ranků se 

zapojují do diskusí v salonech, a jejich názory naleznou nějakou zaznamenatelnou reflexi.  

Autorka se vyvarovala metodologických a faktografických chyb, opřela analýzu a popis o 

kvalitní odbornou vědeckou literaturu a předložila kvalitní studii. Velmi často se zdařile 

pokusila o vlastní interpretaci.  

Po formální stránce je studie standardně vybavena, vyhovuje požadavkům kladeným na tento 

typ práce. Jazyková stránka je na velmi dobré úrovni, úprava práce vysoce profesionální.  

Doporučuji práci k obhajobě. 

Diplomová práce jednoznačně splňuje nároky na tento typ práce. 
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___________________________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

 

viz text 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Navržená známka: 

 

výborně 

 

Datum:  20. srpna 2018  Podpis: 


