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Předložená rozprava je velmi zdařilá a v české literatuře ojedinělá. Autorka se 
zabývá svým tématem z mnoha úhlů a v patřičné šíři. Z tohoto důvodů má práce 
celkem 5 kapitol a závěr. Jsou zda probírány nejprve vztahy mezi Rusí a 
Byzancí před polovinou 10. století, dále život kněžny Olgy, velmi kontroverzní 
datace jejího křtu, dále je přiřazena kapitola o misijní politice Byzance. Práce 
vrcholí zhodnocením cíle křtu kněžny Olgy a její cesty do Konstantinopole. 
Rád konstatuji, že celá bakalářská práce vychází z prvotřídní pramenné základny, 
žádný důležitý pramen není vynechán. Prameny jsou citovány většinou z velmi 
dobrých edic (Pověst vremennych let, Pamjať i pochvala Vladimiru, De 
ceremoniis aulae byzantinae, De administrando imperio, příp. další). 
Pokud jde o sekundární literaturu, autorka rovněž zvládla prakticky všechnu. 
Postrádám pouze rozsáhlou knihu A.A. Sacharova o zahraniční politice staré 
Rusi, nicméně Sacharovova práce je syntézou literatury dříve vydané, kterou 
autorka ovšem zná a analyzuje. 
Kandidátka rovněž zastává velmi střízlivé stanovisko v otázce datace křtu Olgy, 
kterou zcela oprávněně ponechává zcela otevřenou. Sám jsem se přiklonil ve své 
monografii z roku 1997 k Litavrinovi, což Drápelová výslovně uvádí. Nepouští 
se do žádných nepodložených hypotéz. Velmi střízlivý je také závěr její práce, 
kde oprávněně vidí Olžin křest v kontextu byzantské misijní politiky. 
Poznámkový aparát je rozsáhlý, pokud se jedná o jeho formální zpracování, 
nevím, jaký je na FF obyčej, proto ponechávám tento aspekt bez povšimnutí. 
Závěr: Autorka vyčerpávajícím způsobem zpracovala nelehké a v tomto 
rozsahu v češtině ještě rozpracované téma. Zaslouží si, aby práce byla nejen 
přijata, ale po zásluze také hodnocena jako výborná. Pokud nenajde jiné 
publikační možnosti, projevuji o tuto práci zájem pro Theologickou revui. 
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