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Bakalářská práce Pavla Laubeho je systematickou analýzou dějin kozácké Ukrajiny po 
smrti Bohdana Chmelnického, v prvních fázích tzv. Ruiny, kdy došlo k dezintegraci 
kozáckého hetmanátu a k faktickému rozdělení kozácké domény na Pravobřeží a Levobřeží. 
Laubeho práce je velmi cenným příspěvkem nepříliš známého období dějin Ukrajiny nejen 
proto, že v jistém smyslu zaplt'1uje prázdné místo v české historiografii, ale také vzhledem ke 
kvalitě zpracování textu. Autor se totiž nespokojuje s pouhým popisem událostí, ale detailně 
rozebírá nesmírně složité okolnosti tohoto turbulentního období ukrajinských dějin. Zasazuje 
text do širších vnitropolitických a zahraničněpolitických souvislostí, když analyzuje nejen 
události v kozácké Ukrajině po smrti Chmelnického, problematický nástup Ivana Vyhovského 
k moci a růst opozice vůči němu, ale také zahraničněpolitické pozice nejdůležitějších sousedů 
zasahujících do vývoje na Ukrajině (Polsko, Rusko, Krymský chanát), složitý politický, 
sociální, správní a hospodářský vývoj v oblasti, jenž se výrazně podílel na vzniku dvou 
velkých frakcí (autonomistické a promoskevské), odbojnou Záporožskou Síč etc. Díky tomu 
je Laubeho bakalářská práce nejen úvahou o dějinách kozácké Ukrajiny, ale v širších 
souvislostech také nesmírně cenným příspěvkem k dějinám východní Evropy krátce po 
třicetileté válce, kdy se východoevropské mocnosti chystaly k rozhodujícímu boji o 
dominanci ve východoevropském (a potažmo i severoevropském) prostoru - v tomto smyslu 
se stala první severní válka ( 1655-1660), o níž se autor v textu několikrát zmiňuje, předzvěstí 
dalekosáhlejšího kont1iktu, známého jako Velká severní válka, který vyřešil soupeření Polska, 
Ruska, Švédska, Dánska a dalších na přelomu 17. a 18. století ve prospěch Ruska. I 
v kontextu těchto velkých dějin autor pojednává o důvodech, proč se kozácká Ukrajina stala 
pouhým pěšákem ve velmocenských hrách, objektem zájmu mocných sousedů, jimž nemohla 
konkurovat. 

V první kapitole se Laube soustřeďuje zejména na analýzu vývoje na Ukrajině po 
nástupu Ivana Vyhovského a po zaujetí jeho problematické protimoskevské 
zahraničněpolitické pozice, kterou vyvažoval oteplením vztahů s Polsko-litevskou unií a 
s Krymským chanátem. Autor přesvědčivě dokládá, že Vyhovský neměl vzhl,edem 
k nevybíravému vměšování Moskvy, jež podněcovala jeho oponenty na Ukrajině, příliš na 
výběr. Z této kapitoly i z poslední páté, analyzující postoj sousedních mocností vůči Ukrajině, 
v zásadě vyplývá, že Ukrajina neměla na výběr tak jako tak - buď mohla být objektem 
vměšování Ruska nebo Polska. Autor poměrně přesvědčivě dokládá, že Ukrajina získala 
autonomnější postavení v pl'cdchozím období za Chmelnického hlavně díky dočasné slabosti 
dvou velkých soused Ú. Ve třetí a čtvrté kapitole také velmi umně argumentuje, že slabost 
Ukrajiny vycházela z poměrně "demokratické" a decentralizované politické správy, jež měla 
sklon k vytváření frakcí a k nestabilitě, stejně jako z rozsáhlých sociálních změn 16. století, 
které postupně potlačovaly význam tradiční staršiny, koncentrované na Záporožské Síči, jež 
se stala centrem rozsáhlé opozice. 

Laube svou práci opírá o velké množství prostudovaných vydaných i nevydaných 
pramenů a literatury v polském, ukrajinském, ruském, německém, anglickém a českém 
jazyku, což samo o sobě budí značný respekt. Vzhledem k tomu, že se jedná o práci 



bakalářskou, je nutné Laubeho pochválit za to, že jeho práce s dobovými prameny a 
sekundární literaturou vykazuje prvky vyspělého badatelského přístupu, který by autorovi 
mohli závidět i mnozí pf'cdkladatelé diplomových prací. Jeho závěry jsou podložené, dobře 
zargumentované a pi·esvčdčivé. Autorovi tak lze snad vytknout jen to, že se dopustil celé řady 
gramatických a formálních chyb a že jeho stylistické větné konstrukce občas pokulhávají. 
Navzdory těmto občasn)'l11 chybám a nepřesnostem autor předložil vnitřně soudržný text, 
který je i stylisticky na velmi slušné úrovni a překonává obecný průměr prací odevzdávaných 
na FF UK. 

Bakalářská práce Pavla Laubeho patří bezesporu k velmi kvalitním studentským 
badatelským počinúm a jako takovou ji doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním 
stupněm výborně. 
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