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Lenka Šínová si jako svuj bakalářský úkol předsevzala zpracovat' problematiku ruského 
impéria za vlády carevny Anny Ivanovy v letech 1730 až 1740 ze zorného úhlu postavení jedné 
z nejvýznamnějších postav anenské kamarily, carevnina favorita a později krátkodobě také 
regenta ruského impéria Ernsta Johanna Birona. Vzhledem ke sledované problematice rozdělila 
svoji práci do tří základních celku, v nichž se věnovala samotné Bironově osobnosti, jeho vztahu 
k carevně a tzv. byronovštině, to znamená zpusobu vlády a vztahu favorita k nejvýznačnějším 
osobnostem ruského politického života. 

Šínová zvládla svuj úkol na solidní úrovni. Prokázala, že svému tématu rozumí, což 
dokazuje mimo jiné obsahová struktura práce, již si zvolila, umí pracovat s historickými prameny 
a odbornou literaturou, správně je citovat, snaží se konfrontovat odporující si informace nebo 
rozdílné názory historiku. Ze svých poznatku Se snaží vyvodit v jednotlivých částech práce 
s výjimkou poslední podkapitoly 4.4. dílčí závěry. Přesto mám určité výhrady k jejímu pojetí 

úvodu a celkového závěru práce a pár drobných faktických připomínek. 

Závěr práce má shrnující charakter. Autorka zde stručně rekapituluje pohled biografu a 
historiku na Bironovu osobnost od prvního životopisu, vydaného roku 1742, přes velikána ruské 
historiografie S.M. Solovjeva, sovětské období až do dnešní doby, přičemž neopomíjí ani 
učebnice. Tuto pasáž lze nesporně hodnotit jako velmi zdařilou. Podle mého názoru však nepatří 
do Závěru nýbrž do rozboru literatury v Úvodu, kde Se Šínová věnuje až na Výjimky pouze 
nejnovější historiografii. Následuje velmi stručné zhodnocení podílu Němcu na správě impéria za 
vlády Anny Ivanovny. Domnívám se, že se zde Šínová dostala příliš do vlivu II. kapitoly práce • 
svého školitele doc. Stellnera Rusko a střední Evropa v lB.století (viz s. 46, pozn. 226), která 
pojednává o "bironovštině", i dalších historiku a rezignovala na vlastní závěry. Základní stanovení 

problému, jehož řešení zde měla shrnout, totiž nezní, zda byla moc za Anniny vlády skutečně 
v rukou Němcu a zda přivedli ruské impérium k úpadku, jak je tomu u Stellnera, ale jaká byla 
úloha jediného z nich, a to klíčové osobnosti Ernsta Johanna Birona, jak napovídá téma 
předložené práce. Šímová měla podle mého mínění v závěru komplexně shrnout, jak se jeví 
Bironovo pusobení v Rusku na základě studia historických pramenu a literatury jí osobně, nikoliv 
přinášet další přejaté informace. 

Tento problém vychází pravděpodobně již z Úvodu, v němž autorka měla vytyčit cíle své 
práce, stanovit postupy, nastínit její obsahovou strukturu a základní otázky, na něž se bude 
snažit odpovědět. To vše zde v podstatě chybí. V kratičkém odstavci na samém počátku úvodní 
kapitoly se dočteme pouze to, že cílem práce je ověřit, zda Biron byl skutečně hlavním viníkem 
úpadku petrovského impéria, který byl dle historiku dusledkem zpátečnického režimu, 
nastoleného za vlády Anny Ivanovy, což je podle mého názoru poněkud nedostačující. 

Kladně hodnotit je třeba slušnou úroveň rozboru pramenu. V rozboru literatury mi chybí 
kromě starší historiografické produkce, která byla uvedena až v samém závěru práce, 
nejvýznamnější německoJazyčné tituly, které by měly být vzhledem k zaměření práce alespoň 
zmíněny, a to i v případě, pokud autorka tímto jazykem nedisponuje. Jde přece o přehled 



nejduležitější literatury k tématu, nikoliv o použitou literaturu, jejíž seznam je přiložen na konci 
práce. 

Na s.14 (pozn.36) Šímová píše, že v dokumentu, jímž Anna jmenovala Birona regentem za 
nezletilého Ivana VI., bylo uvedeno, že má tuto funkci vykonávat do Ivanových sedmnácti let. "V 
případě jeho předčasného úmrtí, měl nastoupit na trun druhý syn Anny Leopoldovny a Antona 
Ulricha." Toto sdělení je poněkud zavádějící, neboť maličkému carovi byly tehdy pouhé dva 
měsíce a sourozence zetím mít nemohl. Ze stejných duvodu se nemohly na Annině dvoře slavit 
jeho jmeniny a narozeniny (s.26). Ne zcela přesné je také vyjádření, že se budoucí carevna 
Alžběta Petrovna narodila před svatbou svých rodičů (s.27, pozn. 120). Petr I. se tajně oženil 
s Martou Skavronskou již roku 1707, tedy ještě před narozením obou dcer, roku 1712 se konal 
slavnostní oficiální sňatek. 

Stylistickou úroveň textu Lenky Šínové považuji za velmi slušnou, po jazykové stránce by 
však bylo zapotřebí několika drobných úprav. Autorce například často chybí ve větách 
interpunkce (jinde i přebývá), osvojit by si měla také správné používání zájmena svuj (používat ho 
lze pouze ve vztahu k podmětu). Jako zbytečné se mi jeví častější zařazení slovíček typu pak, 
tedy, a tudíž (před posledním výrazem by vždy měla být čárka). Mír, který uzavřel Petr I. roku 
1721 se Švédy, se nazývá nystadský nikoliv "niestadtsk;?' (s.36). 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem dOp'oručujl baka}ářskou práci Lenky Šínové k 
obhajobě a navrhuJI jl klaSifikovat jako .,~.~~~.( ... (~.~k..~.~'": .... : ............ . 
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