
I 
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FILOZOFICKÁ FAKULTA 
Ústav světových dějin 
116 38 Praha 1, nám. Jana Palacha 2 

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Lenka Šínová 

K úloze kuronského vévody Ernsta Johanna von Birona v zahraniční a vnitřní politice 

Ruska ve třicátých letech 18. století 

Bakalářská práce se měla zaměřit na analýzu povinností a pravomocí kuronského vévody, 

hraběte Ernsta Johanna Birona v ruské vnitřní a zahraniční politice a na zhodnocení úlohy 

"Němců" v anenské době při řízení ruské říše. Měla vycházet z vydaných pramenů a odborné 

literatury. 

V úvodu se autorka krátce zmínila o cílech a struktuře práce a především se velmi zdařile 

věnovala hodnocení použitých pramenů a odborné literatury. Práce je postavena na vytěžení 

vydaných pramenů osobní povahy, především hodnostářů anenské doby a vybraných 

diplomatických zástupců evropských velmocí, především Francie a Velké Británie. 

Oceňuji autorčinu jazykovou výbavu, byla schopna číst anglosaské a ruské monografie. 

Pokud by se ale rozhodla pokračovat v studiu východoevropských dějin, mohla by znalost 

němčiny popř. francouzštiny její heuristickou základnu jen zkvalitnit. (Z nevyužitých studií 

německé provenience např. KLUETING, Harm und Edeltraut, Heinrich Graf Ostermann von 

Bochum nach St. Petersburg 1687 bis 1747, Bochum 1976; KLUETING, Harm, Die Projekte 

des Jacob Pistorius aus Mecklenburg und die Politik des Grafen Ostermann. Eine Denkschrift 

aus dem Jahre 1732 zur Frage der Wahl eines Ehemannes [Ur die Prinzessin Anna 

Leopoldovna, in: JGO 25,1977, H. 1, s. 52-65; SCHULZE WESSEL, Martin, Zur Frage der 

Rationalitat von Ostermanns AuBenpolitik, in: Ein Deutscher am Zarenhof. Heinrich Graf 

Ostermann und seine Zeit 1687-1747, hg. v. Johannes Volker Wagner, Bernd Bonwetsch und 

Wolfgang Eggeling, Essen 2001,165-171 ad.) 



Z ruské a sovětské odborné literatury autorka zpracovala klasická díla (Solovjov), byla 

schopna využít i marxistické studie (Troickij) a neopomněla nejnovější práce (Anisimov, 

Kurukin). 

Autorka mohla ovšem využít i další studie, např. KORSAKOV, Dmitrij Aleksandrovič, 

Artemij Petrovič Volynskij. Biograťičeskij očerk, [Sankt-Peterburg], 1876-77; KORSAKOV, 

Dmitrij Aleksandrovič, Vocarenie Anny Ivanovny, Kazan 1880; KARNOVIČ, Jevgenij 

Petrovič, Zamečatelnyje bogatstva častnych lic v Rossiji. Ekonomičesko-istoričeskoje 

issledovanie, Sankt Peterburg 1874 (The Hague 1965); LEVIN, Leonid, Rossijskij 

generalissimus gercog Anton Ulrich. (Istorija "Braunšvejgskogo semejstva" v Rossiji), Sankt

Peterburg 2000. Na druhou stranu velmi oceňuji využití databází JSTOR a EBSCO, což stále 

není na FF UK standardním postupem. 

V první kapitole je zařazen Bironův životopis, poskytuje základní informace, a opírá se i o 

vydané prameny. Text je informačně velmi hutný, autorka se snaží místy přinést až příliš 

zbytečné podrobnosti (např. přesnou hodinu úmrtí Anny Ivanovny). U Antona Ulricha bych 

dával přednost uvádění titulu "brunšvický vévoda" než princ (podle podpisu a titulatury 

v dokumentech - viz např. Braunschweigische Fursten in Ru~land in der ersten Halfte des 18. 

Jahrhunderts, hrsg. Foderativer Archivdienst Russlands, Archivverwaltung des Landes 

Niedersachsen, Russisches Staatliches Archiv Alter Akten, hrsg. von Manfred von Boetticher, 

Gottingen 1998). V současném odborném textu bych dal přednost používání datace podle 

gregoriánského kalendáře - neuvádět např. úmrtí Alžběty Petrovny podle juliánského 

kalendáře, zatímco smrt Anny Ivanovny podle gregoriánského. 

Další kapitola analyzuje vztah Birona k carevně a jeho mocenskou pozici na ruském dvoře. 

Autorka konstatovala: "Dalo by se říci, že se stal carevniným sekretářem. Měl za úkol 

předkládat jí zprávy od ministrů, vyřizovat její korespondenci a přebírat žádosti a stížnosti 

dvořanů." S jejím závěrem se lze ztotožnit. Hodnocení Birona historiky mohlo být obsáhlejší, 

například sovětští historici dané období líčili velmi zaujatě. 

Autorka kladla velký důraz na dějiny osobností a institucí, které přímo ovlivňoval panovník -

především dvůr. Kapitola "Bironovština" se vyrovnává s epochou třicátých let 18. století, mj. 

řeší nástup Anny Ivanovny, popisuje hlavní instituce a osobnosti anenského období. I zde je 

místy text přehlcen informacemi (výčet členů senátu, přesná datace vzniku dalšího gardového 

pluku ad.). Autorka se mohla více věnovat fenoménu "kamarily" a vlivu nejvyšší ruské 

aristokracie na výkon nejvyšší moci či na srovnání anenské správy s érou Petra Velikého - na 

úkor detailních personálních informací. Závěr mohl být rozsáhlejší. 
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Z drobných opomenutí - proč je editor uváděn jako autor? S TARČEVSKIJ, Adaľbert -

Vojtech Vikenťjevič, Sobstvennoručnaja Zapiska Ernesta loanna Gercoga Kurljandskago 

(boleje izvestnogo pod jmenem Birona) o smutnoj epoche jego žizni, Sankt-Peterburg 1829. 

Konigsberg se běžně uvádí jako Královec, Maďarsko je termín pro 18. století nevhodný, 

stejně jako Lotyšsko. Niestadtský - správně je nystadský. 

Bakalářská práce byla se školitelem pravidelně konzultována během heuristické části 

výzkumu, školitel schválil osnovu, klíčové materiály a odborné studie a připomínkoval 

veškerý text. Autorka se snažila připomínky akceptovat, nicméně požadavku po ústupu od 

přílišné popisnosti se jí nepodařilo zcela vyhovět. Po formální stránce je práce standardně 

vybavena, vyhovuje požadavkům kladeným na tento typ práce. Jazyková stránka je na 

vyhovující úrovni, stejně jako úprava práce. 

Autorka odpovídajícím způsobem využila vydané archivní prameny, často z nich cituje a 

místy vyvozuje příslušné závěry. Celkově se text řadí mezi velmi kvalitní bakalářské práce. 

Autorka prostudovala klíčové studie, snažila se o porovnání řady zdrojů, poznámkový aparát 

svědčí o výborné heuristické základně. Také příslušné metody historikovy práce byly vhodně 

využity. 

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě. 

Navrhované hodnocení: výborně 

V Praze, 15. srpna 2010 

doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. 
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