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Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Jméno a příjmení studenta/studentky: Bc. Lucie Uriková 

Název práce: Role řeky Volhy v sebeidentifikaci obyvatel Horního Povolží v 19. století 

Jméno vedoucího práce: Mgr. Ondřej Daniel Ph.D.  

 

1. Heuristika (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku 

slovně formulovat hlavní výtky) 

1.1 Hodnocení použité literatury a pramenů  1 

1.2 Úplnost použitých zdrojů z hlediska současného stavu bádání  1 

 

Stručné hodnocení: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Řešení problému (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

2.1 Volba cíle práce odpovídá zadání 1 

2.2 Cíl z hlediska metodologie oboru je zvolen relevantně 1 

 

Stručné hodnocení: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Hodnocení struktury práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

3.1 Je struktura práce logická 1 

3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným 

v úvodu práce 

1 
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Stručné hodnocení: 

 

___________________________________________________________________________ 

   

4. Hodnocení kvality textu práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

4.1 Analýza pramenů a literatury 1 

4.2 Interpretace pramenů a literatury v jejich vzájemných souvislostech 1 

 

Stručné hodnocení: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Kvalita zpracování (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

5.1 Stylistika a pravopis 1 

5.2 Použitá terminologie 1 

 

Stručné hodnocení: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

 

Diplomová práce Bc. Lucie  Urikové „Role řeky Volhy v sebeidentifikaci obyvatel Horního 

Povolží v 19. století“ je zdařilým pokusem o zachycení historického rozměru vnímání krajiny 

různými společenskými aktéry. Studentce se velmi vhodně daří argumentovat jednotlivé 

rozměry ruského tíhnutí ke krajině, které pokládá za jeden z významných rozměrů ruské 

identity. Její formování diskutuje v širším historickém rámci a zasazuje ho do v zásadě časem 

už prověřeného teoretického rámce vycházejícího z prací především kulturně geografického a 
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kulturně antropologického, ale i kulturně historického textového korpusu. Práce tak může být 

považována za vycházející z mezioborových přístupů kulturních studií, k nimž se sice 

explicitně nepřihlašuje, ale z pohledu jejího školitele mohu tuto inspiraci přiznat zcela 

otevřeně.  

 

Lucie Uriková krajinu nazírá jako jeden z rozměrů lidského vztahu k prostoru, který je 

(samozřejmě zdaleka nejen podle ní) spolu se vztahem k času určující z hlediska 

sebeidentifikačních procesů. Zaměřuje se v tomto na prameny vycházející především 

z korpusu elitní kutury, jakými jsou například nejen historické romány nebo produkce 

výtvarného umění, ale i nastupující médium fotografie, které se v závěru 19. století stane 

rozšířenějším i v Rusku a předznamená tak zcela novou éru vizuality a budování povědomí 

člověka ve vztahu k prostoru.  

 

Ve dvou případových studiích se Lucie Uriková orientuje na jiný typ pramenů, a to těch 

především expertní provenience. Zde rozebírá konkrétní příklady diskuzí o roli řeky 

v Tverské oblasti, přičemž dochází k závěru, že výjimečná role řeky Volhy v narativu ruské 

elitní kultury má výraznou sociální rovinu, přičemž neelitní vrstvy význam řeky v žádném 

případě nevyzdvihovaly tak vysoko, jako tomu bylo u organických intelektuálů ruského 

vlastenectví. 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

Je možné identitu nazírat jen jako výsledek sebeidentifikace? Nedochází v některých 

případech k identifikaci pojmenováním zvnějšku, tedy ve výsledku kulturního kontaktu a 

konstrukcí Jinakosti jinými aktéry než těmi, s nimiž se daný jedinec nebo společenská skupina 

identifikuje?   

___________________________________________________________________________ 
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Navržená známka: 

 

výborně 

 

Datum: 13. 6. 2021       Podpis: 

 

 


