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 Bakalářská práce Anny Novotné představuje, dle mého soudu, velmi solidní 
komparativní příspěvek k pohledu ruské novodobé historiografie na jedno 
z nejrozporuplnějších období ruských dějin – tzv. smuty. Je založena na pečlivém studiu 
historických děl šesti klíčových historiků 19. století -  N. M. Karamzina, N. G. Ustrjalova, S. 
M. Solovjova, N. I. Kostomarova, D. I. Ilovajského a V. O. Ključevského – kteří se tomuto 
období ve svých dílech podrobně věnovali. Její analýza reflektuje též klíčové české, ruské, 
sovětské a jiné texty, hodnotící ruskou historiografickou produkci 19. století, studované 
období smuty či významné teoretické a metodologické příspěvky ke zkoumání historiografie. 
 

Po stručném zhodnocení historické reflexe smuty od 17. století v první kapitole práce, 
jež je, dle mého soudu, velmi zdařilým přehledem děl, z nichž většina historiků 19. století 
vycházela, přistupuje autorka v druhé kapitole k rozboru úkolu, který si vytkla. V šesti 
velkých podkapitolách se věnuje třem vybraným tématům období tzv. smuty (poznamenávám, 
že velmi dobře zvoleným!!!), jak se odrážely v pracích výše zmíněných ruských historiků – 
reflexi panovnické moci a samozvanectví na příkladu čtyř panovníků smuty (Borise 
Godunova, Fjodora Borisoviče, Lžidimitrije I. – Grigorije Otrepova a Vasilije Šujského), roli 
církve a pohledu Rusů na cizince. Mám za to, že se Novotné podařilo nejkvalitněji 
rozpracovat a analyzovat první ze zvolených témat, jež daleko nejvíce ze všech tří obohatila o 
své úvahy a propracované komparace; rozbor dalších dvou problémů (kapitoly 3.3. - 3.6.) 
sklouzává ke stále větší popisnosti a závěry nejsou příliš odůvodněné a přesvědčivé.  

 
Na bakalářské práci Anny Novotné vysoce oceňuji skutečnost, že se v kontextu 

českého bádání rozhodla přistoupit k velmi odvážnému komparativnímu přístupu tohoto 
zajímavého fenoménu, dále také velmi dobrý výběr témat a přehlednost struktury práce. 
Bohužel, ne vždy se jí podařilo přesvědčivě zargumentovat své názory – některé zůstávají jen 
„velmi pravděpodobnými“, nicméně neprokázanými domněnkami. Nejvýrazněji se to 
projevuje u její teze, která se v práci několikrát objevuje a již formulovala ve svém závěru: 
„Studium jejich děl potvrdilo předpoklad, že s výjimkou některých základních postojů 
odpovídají stanoviska jednotlivých osobností k těmto tématům politické a myšlenkové 
konstelaci doby, ve které autoři svá díla psali“ (s. 48-49). Tuto tezi lze v její práci chápat více 
jako předpoklad, s nímž průběžně pracuje, než jako prokázaný fakt. Typickým příkladem je 
například její interpretace kritiky Borise Godunova Ključevským za jeho „nerozhodnou a 
dvousmyslnou politiku“, již vysvětluje velmocenskými ambicemi Ruska na počátku 20. 
století, které Ključevského výklad ovlivnily (s. 23). Takových možných, byť neprokázaných 
interpretací, lze najít v práci více.   

 
Práce Anny Novotné trpí také celkově značnou popisností, což, jak jsem již 

poznamenal, se prohlubuje s každou další kapitolou. Zdá se, jako by autorce postupně 
„docházel dech“. Popisnost, která je typickým znakem téměř všech začínajících autorů 
bakalářských prací, brání Novotné v hlubší analýze a zkoumání příčin toho, proč jednotliví 
autoři psali právě tímto způsobem (dopady dobových a místních diskusí, sociálního postavení, 



politického a náboženského přesvědčení, vlivu jiných osob atd.) – i když v práci tyto náznaky 
na některých místech najdeme, chybí jejich propracovanější propojení s tématem studie. Je 
třeba též poznamenat, že pohled na postoje šesti historiků 19. století působí nevyváženým 
dojmem – zdaleka nejvíce pozornosti se věnuje Karamzinovi, zatímco například práce 
Ključevského jsou rozebrány naprosto nedostatečně.  
 
 Formální, tj. stylistická a jazyková stránka Novotné práce je vcelku na slušné úrovni 
(v této souvislosti je možné autorce odpustit i drobné překlepy), což platí i o velmi dobrém 
poznámkovém aparátu. Bakalářská práce Anny Novotné přesto patří navzdory několika výše 
zmíněným výtkám bezesporu k velmi dobrým studentským badatelským počinům a jako 
takovou ji doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm velmi dobře. 
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