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Posudek bakalářské práce 

 

 

Šnajdrová, Michaela, Sergej Witte a jeho vize reforem Ruského impéria 

Bakalářská práce 

FF UK, Ústav východoevropských studií 

Praha 2018, 46 s. rkp.  

 

Bakalářská práce Michaely Šnajdrové pojednává o jednom z klíčových témat moderních 

ruských dějin, které se týkají snahy o modernizaci a industrializaci Ruska na přelomu 19. a 

20. století. Práce je rozdělena do dvou velkých kapitol, přičemž první si klade za cíl nastínit 

stručně vývoj v Rusku na přelomu 19. a 20. století a druhá pojednává o životě a konkrétních 

cílech ruského reformátora Sergeje J. Witteho. V úvodu si autorka vytyčuje cíl „nastínit a 

přiblížit vize reforem, především z hlediska ekonomiky…“ Takto postavený cíl, o který 

usiluje zejména v druhé kapitole, se jí nicméně podařilo dosáhnout z mnoha důvodů, o nichž 

budu ještě hovořit, jen velmi málo. 

 

Již první kapitola je velmi slabá. Autorka se v ní pokouší vysvětlit socioekonomické procesy, 

probíhající v Rusku v druhé polovině 19. století a částečně se snaží tyto procesy zasadit do 

kontextu evropských (světových) dějin. Obraz, který nastiňuje, je ale velmi zmatečný, 

v zásadě je z něj patrné, že v podstatě nerozumí složitosti společensko-ekonomického vývoje 

a opakuje určité teze, jež „opisuje“ z velmi obecně pojatých knih o ruských dějinách v 19. 

století – opírá se zejména o Švankmajerovy Dějiny Ruska, jež jí mohou nabídnout jen obecný, 

ale nedostatečný pohled na socioekonomický vývoj Ruska v 19. století. Velkým problémem 

její práce je tedy nedostatečná heuristická základna, což se v první kapitole týká i sekundární 

literatury. Přitom samozřejmě existují specializované práce o společenském a ekonomickém 

vývoji Ruska v druhé polovině 19. století – po nich ale Šnajdrová nesáhla. K velké nekvalitě 

první kapitoly přispívá i nezvládnutá terminologie k dějinám Ruska, Evropy i ekonomických 
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záležitostí. Mnohá konstatování k dějinám Ruska a Evropy působí velmi nepřesvědčivě, 

některá dokonce až směšně. Věty typu „V 60. a 70. letech bylo vloženo do výstavby železnic 

mnohem více kapitálu než do rozvoje průmyslu“, „Nezrušil nic, co bylo za Alexandra II. 

zavedeno, avšak nepokračoval v moderním pojetí vlády, byl odpůrcem liberalismu“, 

„Alexandr III. se také snažil pozvednout šlechtu, která měla pomoci udržet samoděržaví. 

Rusko se snažilo za cara Alexandra II. více přiblížit Západu, Alexandr III. tento proces 

naopak zpomalil“, „Za jeho vlády (Mikulášovy) Rusko potřebovalo reformy, první kroky 

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

stagnace“ a mnohé další vyznívají buď zcela nepřesvědčivě a problémově, nebo dokonce až 

hloupě. 

 

Druhou kapitolu, v níž autorka pracuje s některými texty napsanými samotným Wittem, 

považuji za o něco lepší, byť i zde se projevuje celá řada nedostatků, o nichž jsem se 

zmiňoval již v komentáři k první kapitole. Autorka zůstává především u popisu jeho 

myšlenek, a pokud někdy, zcela výjimečně přistupuje k pokusu o nějakou analýzu či 

interpretaci, většinou okamžitě prokáže, že jejím hlavní problémem je, že nerozumí složitým 

socioekonomickým procesům, Rusku a vlastně celému 19. století v kontextu evropských a 

světových dějin, že naprosto nemá zvládnutou terminologii, že nedefinuje složité historické 

pojmy a už vůbec je neproblematizuje (k mnoha procesům, o nichž pojednává, se různí autoři 

vyjadřují jinak, jejich interpretace není jednoznačná, černobílá). Jedním z klíčových problémů 

práce je představa autorky, že o všem rozhodoval car a všechny socioekonomické procesy 

měl pod svou kontrolou, aniž by chápala, že ruská společnost byla navzdory snaze carského 

režimu udržet samoděržaví mnohem subtilnější a ani carové neměli zdaleka vše pod svou 

kontrolou, jak se může z práce zdát.  
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Co se týče stylistické a formální úpravy i zde nacházíme velké množství nedostatků, jež se 

nepodařilo v  redakcích textu odstranit. Jedná se o řadu překlepů, stylistických nepřesností a 

dokonce i o gramatické chyby.  

 

Bakalářská práce Michaely Šnajdrové patří k podprůměrným studentským počinům, dokonce 

je dle mého soudu na samé hranici obhajitelnosti. Přesto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji 

ohodnotit klasifikačním stupněm dobře. Tento návrh ale podmiňuji úspěšnou obhajobou a 

schopností autorky vyrovnat se s výše uvedenými připomínkami. 

 

 

 

  V Liberci, 28. srpna 2018 

 

 

 

 

  

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