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

 

      Obsah a cíl práce autor vysvětluje v jejím úvodu srozumitelným způsobem. Zvolený název je však příliš 

široký a měl by být upřesněn s ohledem na reálné chronologické či věcné vymezení zkoumané látky.  

 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

     Autor vychází z textů různých ruských autorů z okruhu tzv. první vlny meziválečné ruské emigrace a pokusil 

se upozornit na nejpodstatnější projevy jejich přístupu k ukrajinskému problému. Jde o nesmírně náročný úkol s 

ohledem na obrovské množství relevantních pramenů. Nebylo snadné provést výběr takových textů, které by 

umožnily upozornit na shodné i rozdílné momenty přístupu představitelů různých politických táborů ruské 

emigrace. Snaha autora o proniknutí do tématu je nesporná a záslužná, trochu ale váhám nad okruhem publikací, 

které byly vybrány pro rozbor. Jde totiž o práce velmi různorodého, nesnadno srovnatelného charakteru, které 

navíc vznikly v různých částech meziválečného období. Tvůrčí přístup autora je však právě proto nesporný a 

postup jeho výkladu má v zásadě logický charakter.       

 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

     Převyprávění hlavních rysů hodnocených prací trpí určitou popisností, která neumožnila jít při rozboru a 

hodnocení více do hloubky. Některé hodnotící partie se navíc poněkud zbytečně opakují na dvou místech. 

Stylistická stránka práce vykazuje drobné nedostatky, a v textu zůstala řada neopravených překlepů.   

  

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

     Práce se zabývala důležitou složkou rusko-ukrajinských vztahů, resp. jedné z etap vývoje ruského nazírání na 

ukrajinský problém. Můj celkový dojem je přes všechny vyslovené kritické připomínky převážně pozitivní. 

Diplomant se v látce potřebným způsobem zorientoval a pochopil různost přístupů hodnocených autorů. Jeho 

hodnocení základních ruských přístupů k ukrajinské tematice je přesvědčivé. V české odborné literatuře zatím 

nevzbudilo toto téma, tak důležité s ohledem na významnou roli ruské i ukrajinské emigrace v československé 

meziválečném státě, žádoucí pozornost. Chceme-li však opravdu pochopit dnešní rusko-ukrajinský konflikt, jsou 

autorem zkoumané předpoklady či zdroje dnešních ruských postojů velmi podstatnou záležitostí. V tomto směru 

by bylo užitečné, aby autor v započatém výzkumu pokračoval.  

 

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

  

    Jak lze charakterizovat současný postoj ruského státního vedení k ukrajinské problematice a nakolik lze 

konstatovat jeho návaznost na dřívější podoby tohoto postoje, popsané v diplomní práci?  

      

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

  

     Práci doporučuji k obhajobě a přikláním se k jejímu hodnocení známkou „velmi dobře“.    
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