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 Bakalářská práce Hanny Vikhrové je věnována svéráznému fenoménu předrevolučního 

Tbilisi, koloritním prodavačům zvaným kinto. Jako taková je především historicko-kulturní 

studií či sondou, která by mohla mít i sociologický a interkulturní rozměr. Pro uchopení 

titulního fenoménu autorka nejprve musela popsat kulturní a historický význam 

předrevolučního Tbilisi (tehdy nazývaného arménsky Tiflis), jeho svéráz a sociální skladbu. 

Poté se krátce věnuje tématu vytyčeném v názvu práce, tedy ohlasu fenoménu kinto v ruské 

kultuře (především u několika ruských spisovatelů). Následuje skutečné jádro práce popisující 

kinto, jejich kulturu, odraz ve folklóru a diskusi o tomto zaniklém fenoménu. Zde razí autorka 

pozoruhodnou tezi, že kinto byli ze současného historického povědomí Gruzínů vytěsněni, a to 

pro svůj negruzínský (národnostně i kulturně smíšený či kosmopolitní) charakter. Práce je tak 

jejich jistou rehabilitací, snahou vrátit do kulturní paměti fenomén, jenž byl nedílnou součástí 

obrazu hlavního města Gruzie.  

 Výběr tématu i autorčino hledisko odpovídá představě o bakalářské práci, která má 

kriticky zkoumat určitý fenomén a nabídnout nový náhled. Pro napsání takové práce je autorka 

také jazykově vybavena a měla možnost svůj výzkum realizovat během studijního pobytu 

v Tbilisi. Pokud je mi známo, téma si autorka sama vybrala a také sama zpracovávala.  

Bohužel zápal pro téma ani zmíněné předpoklady se nepodařilo v práci plně zúročit. 

Problémem je samotný text práce, jeho struktura a podoba. Práce působí neuspořádaným 

dojmem. Obsah jednotlivých kapitol neodpovídá jejich názvům, vyprávění je cyklické a nikoli 

lineární, autorka od tématu odbíhá a opět se k němu vrací. Pro čtenáře je dlouhou dobu obtížné 

pochopit, kým vlastně kinto byli, protože se k jejich vymezení autorka vrací několikrát. Při 

systematickém uspořádání práce by tento problém nevznikl, fenomén by byl nahlížen postupně 

z různých hledisek, zdůraznila by se různost interpretací a na závěr by autorka podala svoji 

verzi. Z titulního tématu se stala jedna stručná kapitola; to by nemusel být problém, kdyby práce 

byla včas přejmenována (např. Fenomén kinto).  

 Bakalářská práce jen s obtížemi dodržuje pravidla akademické práce. Místy působí 

dojmem cestopisu či popularizačního vyprávění, místy jako sdílení osobních názorů či názorů 

čtenáři neznámých osob. Celé strany se opírají o jeden, často nevědecký a popularizační zdroj, 

místy odkazy na zdroje schází vůbec. Bez odkazu jsou i některé citace. Zvláště v pasážích 

věnovaných dějinám Gruzie a Tbilisi překvapuje absence vědecké historické literatury. Tento 

nedostatek vede k takovým absurdním tvrzení jako „С этого времени грузинская культура 

постепенно вливается в русскую культуру, становится её частью“ (s. 6) nebo „Тбилиси 

оказался в центре нескольких империй“ (s. 10). Zcela ahistorické je pojímání Tbilisi jako 

půldruhého tisicíletí hlavního města Gruzie (s. 8n): uvědomuje si autorka složitý územní a státní 

vývoj na území dnešní Gruzie? Takový přístup k dějinám deformuje jakoukoli představu o tomto 

prostoru. Namísto objektivního popisu vcelku známých historických faktů se dozvídáme velká, 

bohužel však často neplatná slova. Podivné je také užívání pojmu „narodnictví“, které se tu patrně 



užívá ve smyslu „národovectví“ („поддерживая политику национализма, зародившуюся в 

1860-х годах через народничество“, s. 35).  

Pasáže věnované ruským spisovatelům a umělcům v Tbilisi jsou jen souhrnem citací 

jejich děl bez jakéhokoli odkazu na jistě početnou literaturu k tématu. Tento oddíl měl být 

původním jádrem práce, ale ve stávající podobě je pouhým výčtem osob  a několika básní, čili 

je v textu vlastně nadbytečný.  

Naopak silněji vyznívají pasáže o kinto, které jsem popsal výše. Zde se již jedná o 

polemicky zaměřenou kulturní sondu, která má pozoruhodný potenciál. Bohužel i tyto pasáže 

strádají celkovými nedostatky práce: nekritickým přístupem ke zdrojům a  literatuře, 

nesystematickým výkladem a absencí pravidel akademické práce. To se projevuje například 

v přepisech cizojazyčných slov přes ruskou azbuku bez jakéhokoli komentáře k systému 

přepisu, bez uvedení zdroje či dokonce etymologických slovníků. Jediným zástupcem 

neruských jazyků s původním písmem v práci je jeden hebrejský výraz a jeden odkaz na 

gruzínský zdroj. Tento naprostý nedostatek návyků filologické práce dokresluje váhání, jak 

pojmenovat jazyk, jímž se hovořilo v Tbilisi v 19. století. Ten je prohlašován za „диалект 

грузинского, армянского, русского, татарского языков“ (s. 28) a vzápětí za „slang“.  

Práce působí trochu dojmem syrového materiálu, z něhož by se novým uspořádáním, 

aplikací akademických zásad, užití vědecké (historické, filologické apod.) literatury dala 

vytvořit zajímavá studie. Osobně se domnívám, že v příští práci to už autorka dokáže a zúročí 

své znalosti a vhled způsobem odpovídajícím akademickému prostředí.  

 

 

Hodnocení:  

 Bakalářská práce Hanny Vikhrové splňuje požadavky kladené na tento typ absolventské 

práce, doporučuji ji k obhajobě a hodnotím dobře.  
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