
Posudek oponenta bakalářské práce 

Viktor Sautin: "Evropské velmoci a první dělení Polska", Praha 2006, 73 stran. 

Téma úpadku polského státu a následného oslabování jeho mezinárodně politického 

postavení, které vyvrcholilo trojím dělením Polska a jeho "zmizením" z mapy Evropy, 

pokládám vzhledem ke středoevropskému - avšak nejen k němu - kontextu, navíc pod 

pečlivým vedením profesora Skřivana - ke zpracování v bakalářském (a ještě více 

v diplomovém semináři) za vhodné. 

Práce Viktora Sautina je věnována analýze příčin prvního dělení Polska a dělení 

samotného; tuto volbu bez výhrad akceptuji, větší rozsah by byl v rámci bakalářského 

semináře nezvládnutelný. Práce je logicky strukturována do čtyř kapitol; autor zvolil 

chronologický postup, k čemuž nelze mít žádných výhrad. 

V první kapitole Sautin se znalostí věci rozebírá situaci v Polsku v době "šlechtické 

rapubliky", za vlády Augusta III., včetně analýzy vlivu jednotlivých skupin polských 

aristokratů. Druhá kapitola je zaměřena na analýzu přístupu evropských velmocí vůči 

polskému státu; hlavní pozornost je přitom logicky věnována Rusku. Hlavní část práce tvoří 

její třetí a čtvrtá kapitola, tj. přímá analýza projevů krize ruské politiky v Polsku, tzv. Barské 

konference a - zejména - analýza cesty k prvnímu dělení Polska (podstatných aspektl\ rusko

turecké války včetně reakce Rakouska a Pruska na tento konflikt, plánů na dělení Polska, 

setkání Fridricha lI.a Josefa II. v letech 1769-1770) a vlastního dělení. 

Vezmeme-li v potaz, že se jedná o bakalářskou práci, která uzavírá tříleté studium 

oboru historie, je třeba konstatovat, že Viktor Sautin předložil kvalitní výsledek svého 

prvního většího badatelského úsilí. Závěry, k nimž došel, jsou relevantní a akceptovatelné; 

práce se opírá jak o studium edic v závěru uvedených vydaných pramenů, tak solidního 

množství odborné literatury (nejen monografií. ale i četných článků a studií k této 

problematice); jazyková dispozice pro zvolené téma, tj. znalost ruštiny, polštiny, němčiny a 

angličtiny, v této souvislosti plně postačuje. 



Na závěr lze shrnout, že práce Viktora Sautina "Evropské velmoci a první děleni 

Polska" plně splňuje nároky kladené na bakalářskou práci na historických pracovištích 

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Z tohoto důvodu doporučuji práci k obhajobě a 

navrhuji její hodnocení stupněm v Ý bor II ě. 

V Praze, 1. září 2006 
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