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1. Aktuálnost (novost) tématu  

Téma práce je aktuální, a pokud je mi známo, nebylo na Katedře právních dějin Právnické 
fakulty Univerzity Karlovy dosud zpracováno. 

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody  
Téma vyžaduje znalost ruských právních dějin, zeměpisu, menšinové problematiky 
a celkové orientace v ruských reáliích. Obtížné je získávání ruskojazyčné literatury, která 
není u nás běžně dostupná. Mezi metody připadající v úvahu při zpracování této diplomové 
práce náleží analýza, syntéza a v menší míře komparace. 
 

3. Formální a systematické členění práce 
Práce je členěna do jedenácti kapitol, popisujících menšinovou problematiku od začátků 
formování mnohonárodní ruské říše v 16. století, přes období územního rozmachu ruského 
impéria, změn ve vztahu k národnostní problematice v druhé polovině 19. století a násilné 
rusifikace, a popisuje podrobně sovětskou epochu. Věnuje se rovněž menšinové 
problematice po rozpadu Sovětského svazu, pojednává o pokusech jejího řešení v rámci 
Společenství nezávislých států a především v současné Ruské federaci. 

 
4. Vyjádření k práci 

Práce ve svém celku představuje velmi dobré pojednání o právním postavení menšin na 
území Ruska v minulosti i v současnosti. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Práce splnila cíle, které si předsevzala. 
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Práci považuji za samostatně vytvořené dílo, což 
dokládá i Protokol o vyhodnocení podobnosti 
závěrečné práce vygenerovaný informačním 
systémem dne 13. 9. 2019. 

Logická stavba práce Autorka postupuje logickým a chronologickým 
způsobem. Jen drobná poznámka k počátku první 
kapitoly s názvem Metodika diplomové práce. Na 
s. 5 popisuje autorka rozdělení práce. Není však 
zcela zřejmé, co míní pod pojmem první část práce, 
druhá část práce a poslední část a v jakém vztahu je 
k tomuto myšlenému dělení skutečné rozdělení 
práce do kapitol. Doporučoval bych, aby autorka 
v úvodní kapitole vymezila pojem případová studie.  
K tomu ještě malá poznámka: nemělo být toto 
slovou uvedeno spíše v plurálu, tedy případové 
studie? Na konci práce se totiž věnuje několika 



  

různým případům menšin (Tataři, ruští krajané 
v zahraničí, Číňané na Dálném východě, 
náboženské menšiny atd.). 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Práce používá prameny a literaturu v českém, 
anglickém a ruském jazyce ve vyvážené míře. 
Obsahuje 239 poznámek pod čarou, což je 
odpovídající množství. Cituje kromě monografií 
a vědeckých článků také dokumenty publikované na 
internetu, a v několika případech z novějšího období 
také wikipedii.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Hloubka provedené analýzy je celkově dobrá. 
Některé části jsou zpracovány do větší hloubky, jiné 
spíše jen povrchně, což ovšem souvisí 
s nesmírnou šíří tématu. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Práce je graficky pěkně upravena. Je třeba jen uvést 
v seznamu zratek vysvětlení především těch, které 
dnes u nás nejsou tak známy jako v minulosti, jako 
VKS(b) a ÚV VKS(b). 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň je dobrá, i když je 
zřejmé, že práce vznikala v delším období několika 
let a jednotlivé části se navzájem liší svou 
stylistikou. 

 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
1. Je možné hodnotit polské povstání proti ruské nadvládě z let 1830–1831 jinak než převážně  

z ruského hlediska (s. 94 diplomové práce)? Nemělo své hluboké oprávnění z hlediska 
polského, vezmeme-li do úvahy protiprávnost trojího dělení Polska? 

 
2. Pojednejte znovu a hlouběji o zvláštním a do značné míry specifickém pojmu korenizace    
    v rámci ruské sovětské národnostní politiky. 
 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Velmi dobře. 
 
 
V Praze dne 22. 10. 2019 
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