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Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci Anny Novotné

Období tzv. Smuty 1605–1613 očima novodobé ruské historiografie (od 

Karamzina po Ključevského), 2011, 56 stran

vedoucí práce: PhDr. Marek Příhoda, Ph.D.

Studentka oboru Východoevropská studia Anna Novotná ve své bakalářské závěrečné 

práci zkoumá reflexi událostí počátku 17. století v ruském dějepisectví 19. století. Otevírá tak 

klíčové téma tzv. Smuty (Období zmatků), považované současníky za hlubokou krizi 

moskevské společnosti i státu a pozdější historiografií vnímané jako jedna z křižovatek 

domácích dějin.

V krátkém úvodu (s. 6-7) autorka stručně vymezuje téma, definuje pojem „Smuta“, 

nastiňuje strukturu práce i okruh pramenů; svou metodu pak označuje jako „srovnávací“. 

V následující pasáži nazvané Vývoj ruského dějepisectví od počátku 17. století (s. 8-13)

nejprve krátce hodnotí historická vyprávění o Smutě psaná převážně jejími svědky i přímými 

aktéry a přechází k podrobnější charakteristice hlavních představitelů ruské historické školy 

od počátku 18. století do současnosti s důrazem na historiky, jejichž dílo tvoří pramennou 

základnu práce. Jednotlivé badatelské osobnosti (N. M, Karamzin, N. G. Ustrjalov, D. I. 

Ilovajskij, S. M. Solovjov, V. O. Ključevskij, N. I. Kostomarov) se snaží čtenáři přiblížit i 

formou medailonků v poznámkách pod čarou. Třetí oddíl bakalářské práce (Fenomény 

ruských dějin očima historiografie 19. století, s. 14-47) tvoří ústřední pasáž, kde se nejvíce 

projevuje autorčin vlastní přístup. Kolegyně Novotná zde upustila od prvoplánového 

mechanického dělení textu podle osobností historiků a vydala se obtížnější, nicméně 

z hlediska přínosu práce cennější cestou zpracování materiálu na tematickém principu, 

přičemž pro sebe definovala tři klíčové oblasti zájmu – panovnickou moc a samozvanectví (s. 

19-31), roli církve v událostech Smuty (s. 35-39) a fenomén cizince (s. 43-47). Za odvážné 

považuji její rozhodnutí uvést všechny tři podkapitoly obecnější úvahou o postavení 

panovníka a církve v prostředí moskevské Rusi i o vztahu staroruské společnosti k Evropě, a 

to včetně vymezení některých klíčových pojmů (např. samoděržaví); za nejzdařilejší v této 

souvislosti považuji úvodní pasáž k první podkapitole (Panovnická moc a samozvanectví, s. 

16-18). V závěru práce (s. 48-54) Anna Novotná shrnuje jednak své poznatky k jednotlivým 

podkapitolám třetího oddílu a předkládá i obecnější teze k obrazu Smuty v ruské historiografii 

19. – počátku 20. století. 
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Na obhajované práci je třeba ocenit pečlivé formální zpracování, bohatý poznámkový 

aparát s odkazy na prameny; za pozitivní považuji snahu o vlastní překlad citovaných ukázek. 

Mohu konstatovat zřetelný posun (v kladném slova smyslu) mezi první a finální verzí práce, a 

to zejména v rovině terminologické a stylistické. 

Zároveň musím upozornit, že oproti původnímu zadání bakalářské práce a vymezení 

tématu postrádám hlubší vhled do pramenů, ze kterých vychází samotná ruská historiografie 

19. století; přímá znalost relativně nevelkého počtu klíčových textů první poloviny 17. století, 

jež zásadním způsobem ovlivnily vnímání událostí Smuty v ruském prostředí, by autorčinu 

interpretaci zbavila občas až příliš silné vazby na jednotlivé historiky, např. důraz na 

dynastický rozměr Období zmatků nebo hledání hlavní příčiny Smuty v mravním úpadku 

obyvatel Ruska napříč jednotlivými vrstvami, které dlouho přežívají v ruské historiografii 19. 

století a které autorka chápe jako její produkt, pravidelně nacházíme již ve spisech 17. století.

Přes určité nesmělé pokusy se kolegyni Novotné nepodařilo zasadit prezentované 

názory historiků do duchovního a filozofického kontextu Ruska 19. století, stejně tak vnímat

proměny dobového ruského dějepisectví ve vazbách na vývoj evropské historiografie; 

naplnění takové ambice vylučuje značně zúžený okruh sekundární literatury k dějinám 

historiografie, který se převážně redukuje na encyklopedii a přehledovou práci Josefa 

Macůrka. Formulované závěry tak bohužel nejednou působí jako momentální osobní autorčin 

čtenářský dojem či nahodilý komentář. Svou roli zde bezesporu sehrálo rozhodnutí 

maximálně urychlit odevzdání práce. Ze stejného důvodu se nepodařilo zachovat vyvážený 

pohled na jednotlivé badatele; po slibném začátku - podrobné analýze pohledu Nikolaje 

Michajloviče Karamzina na Smutu, vycházející nejenom z jeho Historie ruského státu, ale i 

Memoranda o starém a novém Rusku, a zhodnocení monumentálního díla Sergeje 

Michajloviče Solovjova jako předělu ve vývoji novodobé ruské historiografie - končí všechny 

tři ústřední podkapitoly více než úsporným přívažkem věnovaným dílu Vasilije Osipoviče 

Ključevského; zdá se, jakoby na adekvátní analýzu této klíčové osobnosti ruského 

dějepisectví nezbyl autorce čas a ani energie.  

Přes některé dílčí formální nedostatky (např. rozdílný formát psaní iniciál u ruských 

jmen) i mnohem zásadnější koncepční výtky mohu jako vedoucí práce konstatovat, že 

předkládaný text splňuje základní formální i odborné nároky kladené na bakalářskou 

závěrečnou práci. Kolegyně Novotná prokázala schopnost samostatné interpretace pramenů i 

orientaci v jedné z profilujících oblastí svého studia, kterou jsou dějiny východoevropského 

areálu. 
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Text Anny Novotné jednoznačně doporučuji k obhajobě a navrhuji jeho hodnocení 

známkou velmi dobře (2). 

Vlašim dne 13.6.2011

Marek Příhoda




