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Autorka rozdělila stať své práce do čtyř kapitol. První kapitolu nazvala Historie 

vystěhovalectví Čechů do carského Ruska v letech 1860 - 1890 a uvádí v ní některé důvody k 

migraci českého obyvatelstva na východ, konkrétně do carského Ruska, ve druhé polovině 

19.století. 

Ve druhé kapitole představuje první české obce na Volyni, na Krymu a na Kavkaze. 

První podkapitola se zabývá oblastí Volyně na Ukrajině, zde se autorka zaměřuje hlavně na 

výčty názvů jednotlivých obcí s českými přistěhovalci. V druhé podkapitole nás formou 

tabulky seznamuje se jmény vesnic s českými obyvateli v černomořské oblasti Ruska 

v sedmdesátých letech 19. století. Kromě toho se autorce podařilo získat i některé další 

kulturně-historické údaje a zajímavosti. 

Třetí kapitola pojednává o působení prvních přistěhovalců v nové domovině a o 

životě českých krajanů. Autorka si vybrala tři osobnosti, které se v jednotlivých 

podkapitolách pokusila představit především z hlediska jejich přínosu dané místní komunitě. 

Následující společnou podkapitolu vyhradila dalším několika jménům. Není zcela zřejmé, 

proč některé osobnosti autorka vyčlenila samostatně a jiné zahrnula do společné kapitoly. 

Snad přehlednější než toto poněkud chaotické členění by bylo zaměřit se ve zvoleném kraji 

na rozvoj jednotlivých oblastí lidské činnosti (profesí), např. vinařství, pivovarnictví, 

novinářství, školství apod. a v jejich rámci pak představit jednotlivé osobnosti, které k němu 

přispěly. Jistá strukturní neujasněnost se projevuje i jinde: na s.15 nás autorka v jednom 

odstavci seznamuje s historii budovy prvního katolického kostela, přičemž na s.23 

v podkapitole Život českých krajanů stejná fakta opakuje ještě jednou. 

Ve čtvrté kapitole nazvané Čeští krajané žijící v dnešní černomořské oblasti 

představuje autorka některé tamější rodiny s českými jmény. Ve druhé podkapitole se 

stručně věnuje náboženskému vyznání členů české komunity a jeho vývoji. Třetí podkapitola 

představuje české kulturní spolky v Krasnodajském kraji. Poslední dvě podkapitoly stručně 

popisují kulturně-společenský život a spolupráci s Českou republikou v oblasti obnovování 

české kultury. 

Anna Kubraková si zvolila náročné téma vyžadující komplexní studium pramenů 

především historicko-sociologických. Údaje a data, která se jí podařilo shromáždit, jsou jistě 

zajímavá, na několika místech je doplnila a i fotografiemi, a na přiloženém DVD dokonce 

videozáznamem. Větší péči by však bylo třeba věnovat aktuálnímu členění výpovědí 

(jasnému odlišení východiska a jádra sdělení) a celkové koherenci textu, na úrovni 

nadvětných celků potom systematičtější práci s fakty, která by vyústila v přehlednější 

strukturu práce. 



Bohužel došlo i k některým chybám v datech. Jako příklad uveďme s.9, kde autorka 

hovoří o zvýšeném zájmu o Rusko " ... v šedesátých letech 19. století". Uvádí rok zrušení 

nevolnictví v Rusku (správně 1861), Etnografickou výstavu v Moskvě (správně 1867), porážku 

polského (Lednového) povstání (správně 1863) i prosincovou ústavu (správně z roku 1867), 

všechny uvedené roky však posouvá o století dále, tedy do století dvacátého. 

Více by bylo třeba se rovněž zaměřit na jazykovou rovinu práce. Autorce se 

nepodařilo vyvarovat se chyb syntaktických, které někdy takřka brání porozumění: Franc 

Hejduk byl vyznán pomoci zvelebení kraje (s.18), dále tvaroslovných (např. nesprávný tvar 

zájmena jenž (s.10), ani pravopisných (např. v syntaktické shodě: Obce ... tvořili (s.12), 

Vinohrady ... přinesli úrodu (s.18) apod.). 

Závěrem je možno konstatovat, že Anna Kubrakova předložila k obhajobě 

bakalářskou práci velmi přínosnou svým tématem, jež se však autorce nepodařilo zpracovat 

zcela systematicky a přehledně. Hodnotu vynaloženého úsilí rovněž snižují některé jazykové 

nedostatky, na které jsme upozornili. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji ohodnotit jako velmi dobrou až dobrou, a to 
v souvislosti s tím, jak A.Kubrakova bude reagovat na jednotlivé připomínky. 

V Praze dne 14.června 2010 PaedDr.llona Kořánová 


