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Posudek oponenta diplomové práce 

 

Jméno a příjmení studenta/studentky: Bc. Lucie Uriková 

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

Jméno oponenta práce: PhDr. Stanislav Tumis, M.A., 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: Pro tuto práci jsou klíčové primární prameny, s nimiž autorka pracuje 

zejména ve třetí kapitole, nicméně velmi vhodně je volena i sekundární literatura, když je 

například analyzováno zobrazení ruské krajiny v dobové fotografii. Co se týče heuristiky, 

nemám žádné zásadnější výhrady.  

 

___________________________________________________________________________ 

 

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 2 

 

Stručné hodnocení: Autorka od počátku směřuje k cíli zhodnotit formování identity obyvatel 

Horního Povolží a i když zejména v první části se k tomuto cíli propracovává dosti obecně a 

komplikovaně a zbytečně rozvláčně, pak v dalších dvou kapitolách, které jsou pro její závěry 

klíčové, se jedná o velmi zdařilou analýzu. Co se týče metodologie, autorka definuje klíčové 

pojmy, a i když to někdy dle mého soudu není úplně přesvědčivé a diskuse o nich by měla být 
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přeci jen propracovanější a setřídění této diskuse méně chaotičtější, lze konstatovat, že 

autorka pracovala s klíčovými koncepty pro svou práci velmi kvalitně. Oceňuji zejména snahu 

o začlenění interdisciplinárních přístupů, což přispívá ke kvalitě této práce.  

 

___________________________________________________________________________ 

 

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 

 

Stručné hodnocení: Struktura práce vychází z autorčiných cílů a směřuje ke klíčovým 

otázkám, které si autorka definovala. 

 

___________________________________________________________________________ 

   

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 2 

 

Stručné hodnocení: Jádrem práce, k němuž vše směřuje, je poslední třetí kapitola, která je 

největším přínosem této analýzy. Velmi dobrá je i kapitola druhá, zejména zpracování ruské 

krajiny v dokumentárně–reportážní ruské fotografii. Výhrady mám k první kapitole, myslím, 

že je příliš obecná a také rozvláčná, napsaná v podstatě ve formě jakési eseje, v níž se autorka 

velmi obecně ve velké šíři věnuje snaze definovat ruskou identitu. Jeví se mi také, že je až 

příliš ovlivněna knihou Orlanda Figese Natašin tanec. Domnívám se, že pro účely této práce 

by byl daleko lepší zacílenější a sevřenější pohled v souvislosti s tímto tématem, věnovat 

celou kapitolu takto velmi obecnému pokusu pojednat ruskou identitu, mi nepřijde 
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nejzdařilejší a především koherentní s dalšími naopak velmi zdařilými kapitolami. Ve třetí 

kapitole oceňuji výběr pramenů, na nichž autorka demonstruje rozdíl mezi ruskou městskou 

vzdělanou a národně orientovanou elitou a venkovskou společností. Její interpretaci a závěry 

o používání řeky Volhy a motivů  ve folklóru a v textech V. I. Kolosova považuji za velmi 

dobře zargumentované a přesvědčivé.  

 

___________________________________________________________________________ 

 

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 2 

5.2 Použitá terminologie 1 

 

Stručné hodnocení: Co se týče stylistiky a pravopisu, práce by měla projít další redakcí. 

Objevují se v ní gramatické chyby, ale zejména některé špatné stylistické formulace, které 

jsou někdy dosti rušivé, a měly by být odstraněny. K použité terminologii nemám žádné 

výhrady.  

 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

Autorka předložila navzdory drobným výhradám, které mám zejména k první části, výborný a 

velmi dobře zargumentovaný text. Vychází z velmi dobře zvolené sekundární literatury, ale 

zejména z primárních dokumentů (to platí hlavně pro klíčovou třetí kapitolu), jež velmi 

zdařile analyzuje a dochází k přesvědčivým a zajímavým závěrům. Zejména třetí kapitolu 

navrhuji k publikaci. Velmi kvalitní je kapitolka o odrazu krajiny v ruské dokumentární 

fotografii. Případná knižní publikace by vyžadovala ještě hodně práce, a to nejen rozšíření o 

analýzu dalších primárních zdrojů, ale také odstranění chyb, které jsem v tomto posudku 
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naznačil. Tato magisterská práce je i přes výhrady natolik kvalitní, že splňuje předpoklady 

k jejímu uznání jako práce rigorózní, pokud o to autorka požádá. 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Navržená známka: výborně 

 

 

 

Datum: 15.6.2021       Podpis: 

 

 


