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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

Cílem práce je postihnout chápání ukrajinské otázky meziválečnou ruskou emigrací prostřednictvím analýzy 

textů publikovaných po občanské válce vybranými reprezentanty hlavních proudů politické scény 

předrevolučního Ruska. Autor takto soustředěně sleduje vždy v názorech dvou konkrétních osobností ruskou 

konzervativní, liberální, levicovou a eurasijskou debatu. Ve vybraných textech pak postihuje etymologické 

aspekty, vztah k historické konstrukci národního narativu a pojetí aktuálního i budoucího politického vývoje. 

Z hlediska československých dějiny zajímavým dodatkem k této základní konstrukci výzkumu je autorem 
sledovaný vztah vybraných osobností ruské emigrace k Podkarpatské Rusi.  

Na základě provedeného výzkumu autor srovnává jednotlivá sledovaná témata napříč ruskými politickými směry 

a dochází k závěru, že ačkoliv v ruském milieu v emigraci existovalo povědomí o úsilí představitelů 

ukrajinského národního hnutí za prosazení nezávislosti, s výjimkou radikálních socialistů-revolucionářů se 

zřízením samostatné Ukrajiny nikdo nepočítal. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ: 

Spory o obsah pojmu Rus a pojetí ruského národa provázejí historické diskuse nejpozději od 19. století a mají 

silný význam i v politice. Téma posuzované práce se tedy pohybuje ve velice širokém kontextu a pokládám 

proto za správné, že autor striktně omezil pole svého výzkumu jasnými a v rozsahu diplomové práce 

zvládnutelnými otázkami. Volba jednotlivých osobností a samotných textů pro analýzu vyžadovala náročnou 

rešerši publikací (knih i časopisů) emigrantů, a ačkoliv autor posuzované práce v jejím úvodu jasně vysvětluje 
svou metodu, pokud jde o osobnosti a dobu, pokládám proto za nešťastné, že více nepřiblížil, jak se enormním 

množstvím materiálů propracoval k výsledným několika dílům – a jaké alternativní teoretické přístupy přitom 

zavrhl. V ostatních aspektech je struktura práce logická, čtivá, drží se přísně v předem vymezených oblastech 

klíčových studiích a systematicky směřuje k závěrečné komparaci. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ:  

Po formální a jazykové stránce práce vyhovuje nárokům kladeným na diplomové práce. 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE: 

Práce je originální, oceňuji zejména informovanou volbu textů k analýze, jelikož díky ní bylo možné 

mnohovrstevným tématem dojít ke srovnatelným kategoriím. Výsledná komparace je dobře vyargumentovaná 
a úsporná, avšak ve své přísné racionalitě snad až příliš odtažitá, vezme-li v úvahu značné emoce, které 

dobovou diskusi související s novým vymezováním národních identit po první světové válce provázely. 

Za jistou slabinu práce pokládám, že autor vyšel z obecného politického vlivu svých reprezentantů ruské 

emigrace a pouze omezeně ověřil autoritu jejich názorů na ukrajinskou otázku – tu by spolehlivě doložila 

např. diskuse k publikaci uvedených textů v redakcích časopisů, nakladatelstvích, nebo alespoň v recenzích. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

Jak zjištěné závěry přispívají k teoriím zkoumajícím nacionalismus? 

Lze nějak postihnout, jak vlivné byly jednotlivé sledované osobnosti při vytváření postojů emigrace k ukrajinské 

otázce ve srovnání s redakcemi časopisů ruské emigrace ev. ruskými emigrantskými organizacemi?   

 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 Práci doporučuji k obhajobě jako výbornou.  
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