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Posudek bakalářské práce 

 

Kadlecová, Barbora, Ukrajinská otázka v době vlády Kateřiny II. 

Bakalářská práce 

FF UK, Ústav východoevropských studií 

Praha 2017, 51 s. 

 

 

Bakalářská práce Barbory Kadlecové je pokusem o analýzu politického vývoje na 

ukrajinských územích za vlády Kateřiny Veliké s důrazem na politiku carevny vůči těmto 

oblastem. Autorka se rozhodla analyzovat to, co označuje termínem „ukrajinská otázka“, 

s ohledem na rozdílný vývoj čtyř různých oblastí – levobřežní Ukrajiny, Záporožské Siči, 

pravobřežní Ukrajiny a jižní Ukrajiny. Analýza těchto čtyř regionů, které dle mého soudu 

mohla autorka vymezit přesněji, odpovídá čtyřem hlavním kapitolám. 

 Na první pohled se jedná o velmi ambiciózní projekt, který ale trpí celou řadou 

problémů typických pro začínající autory, a to jak z hlediska metodologického uchopení, 

heuristiky i vlastní prezentace závěrů (obsahových i formálních). Z hlediska metodologie 

uvádím dvě zásadní připomínky. Za prvé, chybí hlubší definování toho, co si autorka 

představuje pod pojmem „ukrajinská otázka“, kterou chce řešit. Jedná se dle mého soudu o 

naprosto zásadní nedostatek, neboť na mnoha místech textu se projevuje, že autorka jakoby 

sama nevěděla, co tímto pojmem myslí (někdy se dokonce zdá, že tento pojem používá 

v logice druhé poloviny 19. století, tedy z pohledu nacionalismu). Na straně 44 například 

konstatuje, že „není pochyb o tom, že politické postavení ukrajinského historického prostoru 

se během vlády Kateřiny II. značně zhoršilo“, ale nevysvětluje, co tím míní.  V jakém ohledu 

se zhoršilo? Z jakých pozic to posuzuje? Z hlediska nacionalismu či postavení jednotlivých 
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společenských skupin (šlechty, neprivilegovaných, atd.)? Nedostatečné vyjasnění a definování 

toho, co je „ukrajinská otázka“ (a bylo vůbec něco jako ukrajinská otázka?), vytváří zmatek a 

čtenář se na mnoha místech musí ptát, co si autorka pod tímto pojmem představuje. Druhá 

námitka se týká toho, na co se autorka v jednotlivých kapitolách zaměřuje a co zpracovává. 

Některé kapitoly jsou propracovanější, zaměřují se na vnitřní vývoj území, analyzují zákruty 

společenského vývoje, jiné kapitoly tyto okolnosti vynechávají a soustřeďují se jen na 

carevninu politiku vůči oblasti; některé kapitoly začínají svou analýzu ještě v předkateřinském 

období, zatímco jiné začínají až v pozdních letech vlády Kateřiny. Tato skutečnost značně 

narušuje koherentnost celého textu a působí dojmem jisté výběrovosti. Protože Kadlecová 

svůj výběr nevysvětluje a čtenář se opět musí dohadovat, zdali je tato výběrovost záměrná a 

v textu má svou logiku, nebo to logiku nemá a autorka postupuje čistě nahodile, působí text 

velmi zmatečně a neuspořádaně.  

Z hlediska metodologie je zmatečný i způsob práce se zdroji, jejichž výběr působí také 

velmi disparátně – chce je autorka porovnávat a vyvozovat z komparace jednotlivých 

historiografických škol nějaké závěry, o což se, aspoň se mi zdá, občas pokouší, nebo je 

používá jako zdroj pro kompilování svých závěrů (tento přístup je v textu převažující), kdy 

bere od jednotlivých autorů informace, které skládá dohromady (někdy zdařileji, jindy méně), 

ale nijak je neinterpretuje. Podíváme-li se na heuristiku podrobně, zjistíme, že jsou 

zastoupeny práce historiků 19. století i novější. Vychází přitom převážně z prací 

přehledových (o ruských dějinách). Opravdu chybí specializovanější díla? Neexistují edice 

pramenů, jejichž interpretace by Kadlecové pomohly stanovit přesvědčivější a ne tak vágní 

závěry? 

 Je ještě třeba zmínit některé formální nesrovnalosti práce. V první řadě se jedná o 

problémy se stylistikou a poté s poznámkovým aparátem, který je dle mého soudu až příliš 

zatížen obrovským množstvím citací. 

Navzdory výše zmíněným výtkám je nutné konstatovat, že Kadlecová předložila 

bakalářskou práce, která má své pozitivní rysy a za kterou je vidět množství odvedené práce. 

Některé kapitoly jsou při všech výhradách velmi dobré, jiné mají dosti velké strukturální 
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problémy. Otázkou jistě zůstává i to, zdali se na bakalářském stupni nejedná o projekt až příliš 

ambiciózní, vhodnější pro zpracování v pozdějších stupních studia. Omezení tématu například 

jen na jednu oblast Ukrajiny a větší důraz na komparativní analýzu historiografických 

přístupů v jednotlivých obdobích, by mohlo přinést zajímavější výsledky.   

 

Bakalářská práce Barbory Kadlecové patří k průměrným studentským počinům a jako 

takovou ji doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm velmi dobře. Toto 

hodnocení podmiňuji úspěšnou obhajobou, při níž by měla autorka vysvětlit výše uvedené 

nejasnosti, zejména to, co si představuje pod pojmem „ukrajinská otázka“. 
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