
Posudek na bakalářskou práci 
Anny Kubrakové 

Česká komunita v bývalém carském a současném Rusku, zejména 
v černomořské oblasti 

Anna Kubrakova si pro svou bakalářskou práci zvolila zajímavé téma, jehož 
zpracování se ukázalo být velmi náročné především svou interdisciplinaritou. 

Bakalářská práce se skládá ze čtyř kapitol, které odpovídají zadání bakalářské práce, 
dále obsahuje závěr a přílohy. Celkem má 41 stran textu a její součástí je i krátké video 
uložené na CD-romu dokumentující život dnešního krajanského spolku. 

Po krátkém úvodu Anna Kubrakova popisuje historii českého vystěhovalectví do 
tehdejšího carského Ruska. V druhé kapitole mapuje české obce na Volyni, na Krymu a na 
Kavkaze. Třetí kapitola je věnována působení významných českých krajanů v Rusku. 
V krátkých medailonech popisuje životní osudy France Josefa a Jaroslava Heydukových, 
Josefa Kučery a dalších krajanů. čtvrtá kapitola je věnována životu dnešních potomků 
původních vystěhovalců. A. Kubrakova se v ní rovněž zabývá jejich kulturně-společenskému 
životu, rozvoji školství i spoluprací místních krajanských organizací z českými orgány. 

Je nutno konstatovat, že bakalářská práce A. Kubrakové odpovídá zadání a ve své 
podstatě splňuje nároky kladené Univerzitou Karlovou na bakalářské práce svých absolventů. 
Práce má nutně kompilační charakter, vlastní badatelský přínos autorky je minimální. I přes 
tuto výtku ale můžeme konstatovat, že autorka shromáždila řadu zajímavých poznatků o 
životě českých přistěhovalců a přispěla k odbornému poznání jedné ze stránek české historie a 
česko-ruských (česko-ukrajinských) vztahů. 

Bohužel se autorka práce nevyvarovala pravopisných, morfologických i syntakticko
stylistických chyb a písařských překlepů. Prohřešky proti spisovné češtině najdeme i 
v titulcích k videu. 

Celkově je možno konstatovat, Anna Kubrakova při zpracování své bakalářské 

prokázala, že je schopna odborné práce v rozsahu, daném požadavky na bakaláře Univerzity 
Karlovy. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji ohodnotit jako velmi dobrou. 

V Praze dne 14.6.2010 
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PhDr. Jiří Hasil/vedoucí práce 
Bstav bohemistických studií 


