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Anežka Hrebiková si ve své  bakalářské práci stanovila   rozsáhlý úkol analyzovat 

působení intelektuálů na dvoře ruské carevny Kateřiny II.  a v jeho okolí,  přiblížit činnost 

důležitých vědeckých institucí, postihnout rozvoj školství a jednotlivých kulturních odvětví a 

činnost svobodných zednářů, zabývat se vzděláním žen, a tak „přiblížit případnému čtenáři stav 

intelektuální vyspělosti ruského impéria během vlády Kateřiny II. Veliké.“ 

Vzhledem ke sledované problematice autorka rozdělila svoji práci do sedmi základních 

celků, v nichž se postupně věnovala carevně a jejímu dvoru, školství, akademickým institucím, 

literátům a výtvarným umělcům, svobodným zednářům a vzdělaným ženám, a to především formou 

jakýchsi medailonů, které neměly být, jak sama zdůrazňuje, biografiemi. V jejich rámci se snažila 

charakterizovat, co bylo pro tu kterou osobu nebo instituci vzhledem k zaměření její práce 

podstatné. 

Hrebiková nepochybně zvládla svůj úkol na solidní úrovni. Prostudovala  mnoho pramenů a 

titulů odborné literatury a se sledovaným tématem se seznámila ve značném rozsahu. Počet 

stránek její práce je přímo úctyhodný. Přesto se nemohu zbavit dojmu, že co se týče vymezení 

tématu a jeho rozsáhlého zpracování, by méně bylo opravdu více.  Nejde přece o množství 

popsaných stránek, ale o schopnost studenta vyjádřit se k danému problému na určitém prostoru, 

klást si otázky a uvažovat nad odpověďmi i jejich různými souvislostmi. Obávám se, že tady 

autorka dala přednost širokému popisu a práce se v podstatě skládá z řady „medailonů“ 

jednotlivých osobností, případně popisů činností institucí, aniž by došlo k obsáhlejšímu shrnutí 

výsledků studia s výjimkou některých dílčích kapitol – dvoustránkové závěrečné shrnutí tak tvoří 

ke 150stránkové práci opravdu nápadný kontrast. Představit „klíčové muže i ženy ruské vědy, 

literatury a umění,“ si ostatně sama stanovila jako svůj hlavní a v podstatě jediný úkol. Přitom se 

přímo nabízí několik mnohem úžeji vymezených témat, slibujících větší hloubku bádání, jako 

například osobnost samotné carevny Kateřiny II., jejíž intelektuální snahy a teoretické úvahy 

tak ostře kontrastovaly s realitou ruského impéria druhé poloviny 18. století a jejími vlastními 

panovnickými činy. Právě toto srovnání v práci Anežky Hrebikové postrádám.

Na druhé straně je třeba ocenit některé velmi zdařilé pasáže, například kapitolu, v níž 

Hrebiková líčí kateřinské školství a zabývá se jeho komparací se vzděláváním v habsburské 

monarchii, nebo podkapitolu věnovanou osobnosti kněžny Jekatěriny Daškovové.

Neúměrný rozsah textu je podle mého názoru také příčinou drobných nedostatků, které 

práce obsahuje, a to jak odborných tak jazykových.  Autorka podle mého názoru uvádí některá 

tvrzení, aniž by je řádně promyslela.   Opravdu se domnívá, že 18. století bylo z hlediska velkých 

válečných konfliktů klidným obdobím (s.7), nebo že za Kateřininy vlády existovaly na Rusi sociální 

problémy, „s nimiž se ruská země potýká částečně dodnes“ (s.31)?  Mohla by vysvětlit, v čem lze 

považovat Kateřinu II. za konkurentku Fridricha II., a co myslí výrokem, že král „na rozdíl od 

ruské carevny nenacházel zalíbení v rodné řeči“ (s.13)? Zaváděla snad Kateřina II. na carském 

dvoře němčinu? Rozhodně pak nemohu souhlasit s tvrzením, že normanská otázka je otázkou 

„původu ruského národa,“ ani že „Schlözer byl správně přesvědčen o švédském původu Rurika“ 

(s.66), neboť to nelze kvůli absenci dobových pramenů stanovit s jistotou. 



Z formálního hlediska  má Hrebiková velmi pečlivě zpracovaný poznámkový aparát, rozbor 

použitých pramenů a literatury by mohl být důkladnější. Stylistickou úroveň textu považuji za 

velmi dobrou, po jazykové stránce by však bylo zapotřebí několika drobných úprav. Autorce 

například často ve větách přebývá nebo spíše chybí interpunkce (vedlejší věty vztažné je potřeba 

oddělit čárkou i na konci nikoliv pouze na začátku). Více pozornosti by měla věnovat  shodě 

podnětu s přísudkem a především používání cizích slov, které někdy působí násilně nebo se vůbec 

nehodí do kontextu.  Výrazy jako zbožnější iniciace (s.12) se chápou opravdu dost obtížně.

Vzhledem  k  uvedeným   skutečnostem  doporučuji  bakalářskou práci Anežky Hrebikové  

k obhajobě a navrhuji ji klasifikovat známkou velmi dobře.

Praha, 29. ledna 2013

                                                                                          doc. PhDr.Dana Picková,CSc.
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