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A) Posouzení obsahu 

 

Definice cílů práce, stanovení výzkumných otázek dobře 

Metodologie práce neprospěl 

Koncepce a struktura práce dobře 

Práce s prameny neprospěl 

Schopnost analýzy, interpretace a kritického myšlení dobře 

Invenčnost a původnost dobře 

 

Diplomantka si za svůj cíl stanovila „provést z hlediska požadavků moderní historické vědy a 

s využitím již publikovaných a nových historiografických pramenů komplexní analýzu 

politických aktivit Kateřiny II. a Marie Terezie, vztahující se k řešení důležitých problémů 

domácí politicky, a zjistit účast císařoven na přípravě a uskutečnění reforem a také porovnat 

jejich reformy mezi sebou.“ To lze hodnotit jednoznačně kladně, pokud by se autorka svého 

plánu opravdu držela, připravila odpovídající strukturu práce a stanovila metody, které by 

vedly k naplnění vytčeného cíle. V předložené práci však postrádám stanovení výzkumných 

otázek, vymezení metodologie práce i jakoukoliv analýzu nebo komparaci.   

 

B) Posouzení formálních náležitostí 

 

Seznam pramenů a literatury, práce s literaturou dobře 

Poznámkový aparát dobře 

Formální struktura práce dobře 



 

 

 

 

 

 
 
Stylistická a jazyková úroveň velmi dobře 

Přílohy (pokud jsou) Zvolte položku. 

 

Vzhledem k tomu, že autorka je cizinka, je jazyková a stylistická úroveň její práce vcelku na 

slušné úrovni. Problém však je v tom, že nechápe obsah některých pojmů, a proto je 

nepoužívá nebo nepřekládá správně. Například poměstný systém nelze nazývat systémem 

lokálním (s. 20). Česko (s. 65) v 18. století neexistovalo stejně jako rakouské císařství (s. 60), 

pojem poddanská usedlost neoznačuje statek (s. 22), tvrzení o tom, že tchyně měla 

neomezenou moc nad švagrovou je nesmyslné (s. 18) ad. Poznámky by měly být napsány 

stejným písmem jako základní text, rozhodně nelze typ písma měnit. Co máme chápat pod 

pojmem nové historiografické prameny (s. 7)? 

 

 

C) Celkové zhodnocení 

Studentka  

1) Celkové shrnutí (povinné, alespoň 500 znaků) 

Předložená bakalářská práce působí spíše dojmem vyprávění o životě a vládě ruské carevny 

Kateřiny II. Veliké a habsburské panovnice Marie Terezie než odborné kvalifikační práce. 

Autorka koncipovala  svůj text pouze na základě menšího počtu titulů literatury, z nichž řada 

vznikla na přelomu 19. a 20. století, a je tudíž naprosto zastaralá.  Přestože uvádí v Úvodu dva 

prameny k dílu Kateřiny II. Veliké,  nepracuje s nimi a lze velmi pochybovat o tom, že právě 

Paměti Kateřiny II. jsou vhodným zdrojem informací  pro dané téma, neboť jejich děj končí 

právě v okamžiku, kdy se stává carevnou a nastupuje na trůn. K činnosti Marie Terezie nejsou 

uvedeny žádné prameny. Netvrdím, že bakalářská práce by se nutně musela zakládat na 

analýze pramenů, nicméně  její autor by měl prokázat, že zná odbornou literaturu, a to nejen 

staršího původu, ale především tu novější , orientuje se v diskurzu k danému tématu a umí 

shrnout rozdílné názory badatelů a pracovat s nimi. Nic z toho však Schstlivseva nepředvedla 

a u většiny jejích tvrzení, a někde jde o vcelku zajímavé myšlenky,  není jasné, jak k nim 

dospěla nebo odkud je převzala.  Domnívám se také, že méně by bylo více – autorka se měla 

soustředit na své úzce vymezené téma, v životopisu panovnic zmínit zásadní data (pro dané 

téma není tolik důležité například to, kolik měly tyto dámy dětí nebo „favoritů“), vztahující se 



 

 

 

 

 

 
 
k reformám, které zavedly. Úplně zbytečné bylo prodlužovat text o kapitoly, kde diplomantka 

líčí poddanská povstání nebo rusko-rakouskou alianci, přestože tato kapitolka je slušně 

napsaná a založená na novější historiografii. 

 

2) Případně navrhovaná témata či otázky k obhajobě 

1. Proč  se autorka nesoustředila na hlubší zpracování vybraného tématu a svůj text zbytečně  

zatížila mnoha nepodstatnými informacemi, a to i celými zbytečnými kapitolami? 

2. Co míní autorka tím, že v Rusku  vládly v 18. století ženy, „z té nejspodnější bezmocné 

´kasty´: vdovy (Kateřina I., Anna Ivanovna, Kateřina II.) a neprovdaná (Alžběta Petrovna)? 

Vždyť dvě z nich byly dcerami romanovských carů a třetí pocházela z německého knížecího 

rodu! 

 

3) Závěrečné doporučení 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji ještě hodnotit známkou dobře 

pokud obhajoba proběhne uspokojivým způsobem. V opačném případě navrhuji práci 

klasifikovat známkou neprospěla.  

 

V Praze, dne 7. června 2019 

 

Podpis: Dana Picková 

 

 


