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Zvolení tohoto typu práce je v rámci dosavadního českého výzkumu moderní Ukrajiny 

vítaným novem. Téma může působit z hlediska zájmů a profilu FSV jako nepříliš nosné a 

zároveň příliš náročné, tím záslužnější je každý kvalifikovaný pokus o jeho uchopení a 

zpracování.    

Problematiku, která je aspoň ve svém prvotním základě filologicko-lingvistického 

charakteru, zkoumá autorka v souladu s vymezením tématu a názvem práce. Pracovala 

samozřejmě nefilologickou metodou, když přihlížela  k  sociologickým a politickým vazbám i 

k regionálním aspektům problematiky.  

Téma samotné bylo a je v ukrajinských podmínkách velice aktuální a „bojové“. Za této 

situace oceňuji, že se autorka nenechala unést argumentací žádného z táborů, což by například 

pro podepsaného bylo značně obtížné. Autorka se pokusila poctivě naslouchat oběma hlavním 

stranám, dá-li se o jejich existenci takto vyhraněně hovořit. Neméně pozitivně hodnotím, že 

v rámci heuristiky autorka zvládla i četbu ukrajinskojazyčných prací v zájmu dosažení co 

největší pestrosti přístupů a pohledů. Většina autorčiných závěrů je podložena a výklad dobře 

formulován. Ačkoli bylo téma zkoumáno v souladu s názvem práce jen do r. 2001, je patrné, 

že autorka se orientuje i v událostech časově následujících včetně nejnovějšího vývoje.  

V zájmu přesnosti upozorňuji na některé drobnosti, které by bylo třeba opravit. Ukrajinský 

svaz spisovatelů nebyl založen ani obnoven na přelomu 80. a 90. let (s. 15), ale v tomto 

období se zaktivizoval. Při úvahách o prostředích, která podporovala rusifikaci (s. 20), nelze 

podceňovat vliv sovětské armády. Určité množství ukrajinských Rusů přece jen ke 

stoupencům separatismu patřé, by´t jde spíše o okrajové zjevy (ke s. 24). Jak je patrné, jde o 

drobnosti. 

Práci kolegyně Pelíškové proto mohu doporučit k obhajobě a navrhuji její hodnocení 

známkou „výborně“. Domnívám se rovněž, že autorka by ji měla v určité podobě  publikovat, 

nebo k tomu využít aspoň část textu. 
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