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Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci Michaely Šnajdrové 

Sergej Witte a jeho vize reforem Ruského impéria 

(Ústav východoevropských studií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2018, 46 s.) 
 

Michaela Šnajdrová, studentka bakalářského oboru Východoevropská studia 

(specializace – ruština), se rozhodla zaměřit svůj výzkum na politicko-ekonomické dějiny 

Ruska přelomu 19. a 20. století. Za téma práce si zvolila osobnost významného politika doby 

vlády Alexandra III. (1881–1894) a Mikuláše II. (1894–1917) Sergeje Juljeviče Witteho 

(1849–1915), ruského ministra financí v letech 1892–1903 a premiéra v letech 1903–1906. 

Vzhledem k omezenému prostoru bakalářské práce a množství odborné literatury se 

soustředila na Witteho vlastní reformní projekty a názory na budoucnost Ruska. Za podmínku 

úspěšného řešení takto formulovaného zadání bakalářské práce považuji především pečlivé a 

kritické přečtení vydaných Witteho spisů a rovněž bezpečnou orientaci v dějinách Ruska, 

umožňující zasadit danou problematiku do dobového kontextu. S ohledem na to, jaké oblasti 

fungování státu se Sergej Witte věnoval především, se předpokládá osvojení elementární 

ekonomické terminologie.  

Ve stručně pojatém Úvodu (s. 1–3) autorka krátce vymezuje téma, strukturu práce a 

rovněž seznamuje čtenáře s použitou literaturou. Mezi prameny zmiňuje konkrétně Witteho 

paměti (Воспоминания), z použité odborné literatury vyzdvihuje životopisnou monografii 

Sergeje Iljina Витте, z prací českých historiků pak monografii Václava Vebera Mikuláš II. a 

jeho svět, ze západní literatury knihu Richarda Pipese Dějiny ruské revoluce. Vlastní práce je 

rozdělena na dvě kapitoly. První kapitola s názvem Rusko v druhé polovině 19. století a na 

přelomu 20. století (s. 4–8) má sloužit jako uvedení do situace Ruska v období Witteho 

názorového formování a politické kariéry. Na malém prostoru několika stran se Šnajdrová 

pokouší představit hospodářské a společenské problémy Ruska za vlády hned tří carů – 

Alexandra II. (1855–1881), Alexandra III. a Mikuláše II. Zdaleka největší část bakalářské 

práce tvoří druhá kapitola Reformy a vize Sergeje Juljeviče Witteho (s. 9–40), rozdělená na 

několik menších podkapitol. První podkapitola (Život a politický vzestup Sergeje Juljeviče 

Witteho, s. 9–12) přináší krátkou Witteho biografii s nástinem jeho myšlení. Druhá 

podkapitola, Witteho spisy (s. 12–19), nabízí rozbor některých Witteho textů – zpráv o 

finanční situaci Ruska, komentářů k názorům německého ekonoma Friedricha Lista, tajných 

oběžníků a zpráv. Třetí, klíčová podkapitola Představení Witteho vizí (s. 19–34) pojednává o 

Witteho názorech a konkrétních opatřeních v oblasti celní politiky, monopolu na vodku, 

měnové reformy, výstavby železnic (konkrétně Transsibiřské magistrály) a v rolnické otázce. 
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Uvedenou pasáž uzavírá zmínka o Witteho postojích v době revolučních událostí počátku 20. 

století a v okamžiku vydání tzv. Říjnového manifestu, omezujícího carské samoděržaví ve 

prospěch Státní dumy. Následující pátá podkapitola Witteho vize a vliv v zahraniční politice 

(s. 34–40), která se poněkud vymyká obecnému zaměření bakalářské práce na otázku reforem 

Ruska, analyzuje Witteho pohledy a praktické kroky ve vnější politice. Autorka se dotýká 

strategie Ruska na Dálném východě a zejména uzavření Portsmouthského míru po rusko-

japonské válce v letech 1904–1905. Dojednání mírové smlouvy za relativně mírných 

podmínek pro poražené Rusko je považováno za velký Witteho osobní úspěch. Závěr (s. 41–

43) opakuje popis struktury celé práce a přináší stručné, tezovité postřehy k Witteho 

reformám a jejich přínosu pro rozvoj Ruska, jež z větší části můžeme nalézt už v předchozím 

textu. Bibliografie (s. 44–46) obsahuje přehled užitých pramenů, kde převažují v různých 

dobách vydané spisy Sergeje Witteho. V seznamu odborné literatury (celkem 14 položek) 

jsou zastoupeny práce v ruštině, češtině a angličtině.  

Po přečtení celého textu musím bohužel konstatovat, že vytčené cíle Michaela 

Šnajdrová naplnila jen zčásti. Za nejméně zdařilou považuji první kapitolu, která měla dle 

autorky ozřejmit historická východiska Witteho reforem. Na necelých pěti stránkách se 

Šnajdrová neúspěšně snaží zachytit proměny Ruska během několika desetiletí. Výsledná 

podoba představuje jen soubor všeobecně známých faktů ve stylu triviálního slovníku dějin 

Ruska. Zvládnutí vytčeného úkolu by vyžadovalo studium velkého množství odborné 

literatury, což se v tomto případě rozhodně nestalo (pisatelka se de facto omezila na tři, 

respektive čtyři monografie). Pro její celkový přístup je příznačné, že nevyužila nejnovější 

Dějiny Ruska, přičemž i v případě předchozí kolektivní práce českých historiků sáhla k úplně 

prvnímu vydání z roku 1995. V klíčové podkapitole (Představení Witteho vizí) až na občasné 

postřehy postrádám hlubší zamyšlení nad rozdílem mezi Witteho plány reforem a reálnými 

výsledky jeho působení ve vysokých státních funkcích. Celá pasáž má převážně popisný, 

nikoli analytický charakter. Witteho texty se nestaly východiskem práce, ale většinou slouží 

jako komentář k historickým událostem. Samotný rozbor Witteho názorů zůstává v rovině 

povrchních konstatování (neustále a v různých kontextech se opakuje myšlenka, že Witte 

podporoval ochranářskou obchodní politiku a zvýšení dovozních cel). Autorka silně přeceňuje 

osobní motivaci při výkladu logiky reforem i při hodnocení příčin jejich úspěchu, či 

neúspěchu. Je zřejmé, že osobní vztah s carem jako faktor politiky nelze v reáliích pozdního 

Ruského impéria rozhodně podceňovat, Šnajdrová však téměř nezmiňuje další důležité 

činitele. Pomíjí proměny soudobé ruské společnosti a další zájmové skupiny uvnitř tehdejší 

ruské politické elity. Budoucnost Ruska tak určuje to, jak si porozumí a dohodne car 
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s Wittem. S ohledem na zadání práce vzniká otázka, do jaké míry a zda vůbec závěrečná 

podkapitola (Witteho vize a vliv v zahraniční politice), zejména relativně podrobná pasáž o 

okolnostech uzavření Portsmouthského míru, zapadá do ústředního tématu práce (představení 

Witteho vize reforem Ruska). 

Hodnotu textu výrazně snižují překlepy, vynechání slov nebo užití nepatřičných obratů 

(„chránicí historii země“ – s. 15; „s nacionalismem Nejvíce však“ – s. 16; „Soubour Witteho 

spisů“ – s. 16; „Witte viděl problém v protichůdné ideje“ – s. 17; „a proto chtěl po nástupu na 

post ministra financí, chtěl získat nové zdroje státních příjmů“ – s. 23; „tyto opatření“ – s. 25; 

„Nakonec se rozhodl pro zlato, a to z toho důvodu nebezpečí snížení hodnoty jednoho z 

těchto kovů.“ – s. 26; „na prvního premiéra Ruského premiéra“ – s. 41; „Vžíval se do tvrdého 

kováře hospodářské budoucnosti Ruska.“ – s. 41); faktické chyby a problémy s překladem 

(pojmenování Anglie místo Velká Británie, chybná data života Mikuláše II. – „1868–1917“ – 

s. 7, „v v Aksakovově článku Русь v roce 1885“ – s. 9; na s. 27 se vyskytuje bez dalšího 

vysvětlení pojmenování „Národní banka“ i „Státní banka“; „návrh o výstavbě dráhy“ – s. 29; 

„Portsmouthský mír se skládal z patnácti statí a dvou dodatků.“ – s. 39); pravopisné prohřešky 

(opakované chyby v interpunkci); nepřesnosti při vytváření poznámkového aparátu a seznamu 

použité literatury (používání různých zkratek pro stránku, nedůsledné uvádění nakladatelství a 

místa vydání, opakování úplných bibliografických záznamů bezprostředně za sebou, chybné 

údaje o autorství) a v neposlední řadě zavádějící formulace či sporné teze (např. „Práce si 

klade za cíl představit Witteho reformy, které jsou významné a bez kterých by Ruské 

impérium bylo v dané době v žalostném stavu.“ – s. 2; „Rusko se na konci 19. a počátku 20. 

století nacházelo v komplikované situaci. Země se snažila rozvíjet, avšak spíše slábla.“ – s. 4; 

hodnocení reforem Alexandra II. – „Carovy reformy byly oproti Evropě opožděné, největším 

problémem Ruska byla zpomalenost.“ – s. 6; bilance vlády Alexandra III. – „Nezrušil nic, co 

bylo za cara Alexandra II. zavedeno, avšak nepokračoval v moderním pojetí vlády, byl 

odpůrcem liberalismu. Od počátku jeho vlády byly všechny orgány podřízeny panovníkovi.“ 

– s. 6; k panování Mikuláše II. – „Za jeho vlády Rusko potřebovalo reformy, první kroky k 

modernizaci země uskutečnil jeho dědeček Alexandr II., jeho otec však zastával politiku 

stagnace.“ – s. 7; „Podle Witteho záleželo i v jaké době a kdy se nacionalismus odehrával.“ – 

s. 15; „Witte si byl vědom toho, že byl ruský domácí průmysl zaostalý, a začal ho chránit cly. 

Získával tak Ruskému impériu zahraniční kapitál, který byl posléze chytře investován, 

zejména do průmyslu.“ – s. 21; „Celková bilance státního rozpočtu vyrostla za Witteho na 

114,5 %.“ – s. 24; „Na začátku 20. století byla politická situace v Rusku složitá. Vládl zde 

starý režim, který nemohl podržet nový typ ekonomiky. Stát začal hladovět a domácí dluh se 
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každým dnem zvyšoval. Lidé začali častěji používat heslo pryč se samoděržavím. Witte kladl 

důraz na celistvost a výjimečnost státu.“ – s. 32). 

Předloženou bakalářskou práci hodnotím jako problematickou ve všech základních 

složkách. Na uvedené skutečnosti se ve značné míře projevil fakt, že se Michaela Šnajdrová 

rozhodla samostatně odevzdat elektronickou podobu celé práce v nejzazším možném termínu. 

Přes opakované nabídky konzultací jsem jako vedoucí práce neměl možnost se seznámit a 

okomentovat finální verzi. Recenzovaná práce sice vyhovuje elementárním formálním 

(stránkový rozsah, struktura a poznámkový aparát) a obsahovým (prokázání samostatné práce 

s odbornou literaturou a prameny) požadavkům kladeným na závěrečnou práci v bakalářském 

stupni studia, nicméně se řadí mezi výrazně podprůměrné studentské počiny. Výsledný text 

považuji za promarněnou šanci přinést osobitou analýzu pramenného materiálu, který je navíc 

k dispozici ve fondech českých knihoven. Co se týče formálních nedostatků, Michaela 

Šnajdrová nevyslyšela doporučení k finální pečlivé jazykové korektuře (problémy 

s pravopisem a stylistikou provázely vznik textu od samotného počátku). Předloženou 

bakalářskou závěrečnou práci Sergej Witte a jeho vize reforem Ruského impéria navzdory 

výše uvedeným zásadním výtkám a řadě nedostatků doporučuji přijmout k obhajobě a 

navrhuji její hodnocení stupněm dobře (3). Uvedené hodnocení je podmíněno úspěšným 

průběhem obhajoby a vyzněním oponentského posudku.  

 

V Praze dne 31.7.2018 

  

            

 PhDr. Marek Příhoda, Ph.D. 

 

 

 

 


