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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Pavel Laube 

Kozácká Ukrajina v letech 1657-1676 

Bakalářská práce se podle zadání měla zaměřit na analýzu politického vývoje Ukrajiny po 

smrti Bohdana Chmelnického, především na příčiny dezintegrace kozáckého státu, 

soupeření jednotlivých mocenských uskupení a zahraničně-politické okolnosti. V rámci 

analýzy mělo být popsáno i politické a sociální uspořádání kozáckého státu ve druhé 

polovině 17. století. Práce se měla opírat o vydané prameny a relevantní odbornou 

literaturu. 

V úvodu se autor zdařile vypořádal se stanovením hypotéz a hlavních otázek, dále s 

hodnocením použité odborné a populárně-vědní literatury. Využil práce ukrajinské, polské, 

ruské, anglosaské, německé i české provenience, přičemž jednoznačně převážila díla 

ukrajinských a ruských historiků. Z pramenů využil především ukrajinské letopisy, dopisy, 

relace a universály. Jako dílčí formální výtku uvádím, že v úvodu se nejdříve hodnotí 

prameny a poté teprve poté odborná literatura. V úvodu se vypořádal i s datací tzv. ruiny, 

klade ji do období 1657-1676. Oceňuji využití odborných časopisů mj. Europe-Asia 

Studies, Zeitschrift fur Ostforschung, Slavie Review, Slovanské historické studie, The 

English Historical Review, Kwartalnik Historyczny, Harvard Ukrainian Studies, 

Ukrajinskij istoričnij žurnal. 

V první kapitole se autor věnuje počátkům tzv. ruiny. Proč použil termín "geopolitické 

změny" pro popis mezinárodně politické situace ukrajinského státu? Pokud chápeme 

geopolitiku jako kombinaci politických a geografických faktorů, nepovažuji daný název za 
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vhodně použitý. V dané kapitole autor předložil podrobný popis politické situace, mj. řešil 

otázku nástupnictví, jednání příslušných orgánů a reakci Moskvy. Popis jednání opozice 

vůči řešení nástupnické otázky je podle mého názoru příliš detailní. 

Ve druhé kapitole věnované popisu kozácké organizační struktury analyzuje P. Laube 

vojenské uspořádání a velmi zdařile i majetkové rozvrstvení a sociální segregaci. Došel 

k oprávněnému závěru: "Kozáci byli stále společenstvím svobodomyslným a relativně 

demokratickým, takže nálada mas hrála velkou roli. Na samotnou tvorbu politiky však 

měly ve skutečnosti větší vliv mocenské ambice jednotlivých členů staršiny, kteří čerň 

využívali pro své účely." 

Třetí kapitola se věnuje vnitropolitickému vývoji po nástupu Vyhovského, především 

soupeření frakcí nejvyšší staršiny. Následující kapitola řeší specifický vývoj Záporoží a 

Záporožské Síče. Pátá kapitola se věnuje vlivu okolních mocností na vývoj Ukrajiny 

(Polsko-litevská unie, moskevský stát a Krymský chanát). Nerozsáhlý závěr (2,5 strany) 

shrnuje základní poznatky. 

Za kvalitní považuji biografické a geografické odkazy, které dokládají pečlivou kontrolu 

biografických a zeměpisných dat. Zcela nesjednoceno ale zůstalo používání termínů 

hetman x hejtman, hetmanát x hejtmanát. Autor až příliš podléhá ukrajinské terminologii, 

např. nechápu, proč v rámci současné češtiny používat doslovný překlad "Vojsko 

Záporožské"? Autorovo vysvětlení: "Pojem Vojsko Záporožské sloužil jako oficiální název 

pro ukrajinské kozáky, který se po Chmelnického povstání stal synonymem pro celý 

ukrajinský hejtmanát, soudě alespoň z oficiálních dokumentů této doby, které začínají 

titulaturou 'hetman Vojska Záporožského', a dopisů adresovaných Vojsku Záporožskému 

od zahraničních poslů. Proto tedy i s velkými písmeny." Podobně nevhodný je např. termín 

"gramota", "úřad plukovníka poltavského", "košový hetman". Dané termíny je třeba 

překládat, vysvětlit konkrétní činnost jejich nositelů. Např. současný termín plukovník se 

váže k vojenské terminologii a od raného novověku, kdy je ve střední Evropě používán, 

není spojován s administrativními úkony. Dílčí vysvětlení některých termínů lze nalézt ve 

čtvrté kapitole, ale autor nezdůvodňuje - z čeho je např. termín "košový" odvozen. Velmi 

zastaralý je i termín "nevolný lid". Nesjednoceno je i používání otčestva Gméno po otci 

jako součást rodného jména) u historiků i historických osobností, autor ho vynechává 

(Vasilij Kikin), zkracuje (Valerij O. Ševčuk) nebo uvádí. Mělo by být důsledně a jednotně 

uváděno (Vasil Borisovič Šeremetěv). 

Bakalářská práce byla se školitelem pravidelně konzultována během heuristické části 

výzkumu, školitel schválil osnovu, klíčové archivní materiály a odborné studie a 
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připomínko val veškerý text. Po formální stránce je práce standardně vybavena, vyhovuje 

požadavkům kladeným na tento typ práce. Jazyková stránka je až na zmíněné 

terminologické nejasnosti na vyhovující úrovni, stejně jako úprava práce. 

Pasáže podepřené studiem vydaných dokumentů a odborné literatury se místy vyznačují 

vysokou kvalitou. Autor odpovídajícím způsobem využil prameny, často z nich cituje a 

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

Práci doporučuji k obhajobě. 

Navrhované hodnocení: výborně 

V Praze, 25. srpna 2010 

doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. 
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