
 1 

Posudek vedoucího práce na bakalářskou závěrečnou práci Barbory Kadlecové 

Ukrajinská otázka v době vlády Kateřiny II. 

(Ústav východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 2017, 51 s.) 

 

Barbora Kadlecová, studentka bakalářského oboru Východoevropská studia (ruština), 

předložila k obhajobě práci, v níž si vytkla za úkol zmapovat situaci a proměny ukrajinského 

historického prostoru v době vlády Kateřiny II. (1762–1796) s důrazem na carskou politiku 

vůči Ukrajině. Zvolila si téma náročné hned z několika důvodů. Tím prvním je množství 

sekundární literatury k tématu Kateřiny II., v níž se ukrajinská otázka ocitá v kontextu širších 

úvah o osudu celého regionu (Rusko, Polsko, Krymský chanát, Osmanská říše); jinými slovy 

– na jedné straně máme k dispozici řadu vědeckých monografií a studií řešících problematiku 

východní Evropy v posledních desetiletích 18. století, na straně druhé nacházíme relativně 

málo zpracování, které by se kriticky zabývaly konkrétně ukrajinským historickým prostorem 

v souvislosti s politikou ruského státu daného období. Každý autor, který se rozhodne pro 

zpracování tématu Ukrajiny za vlády Kateřiny II., se musí zároveň vyrovnat s naprosto 

odlišným hodnocením osobnosti této ruské carevny, respektive tehdejší ruské vnitřní i vnější 

politiky. Zatímco v ruském historickém vědomí převažuje obraz kateřinské doby jako vrcholu 

územní expanze a síly impéria, v ukrajinské historiografii dominuje negativní pohled na tutéž 

panovnici, spojovanou zejména s rusifikací, definitivní likvidací kozáckých svobod a 

ukrajinských autonomních práv. Bez ohledu na zmíněné rozpory jde o téma zcela zásadní pro 

ukrajinské dějiny, zejména proto, že zahraničněpolitické úspěchy Ruska vedly k tomu, že se 

velká část teritoria dnešní Ukrajiny ocitla pod vládou východního souseda.  

V Úvodu (s. 7–9) autorka vymezuje ústřední téma, představuje strukturu práce a 

stručně hodnotí použitou literaturu a prameny. Vlastní text práce je rozčleněn na čtyři 

kapitoly, v nichž se autorka postupně zabývá levobřežní Ukrajinou (s. 10–20), záporožskou 

Sičí (s. 21–25), pravobřežní Ukrajinou (s. 26–35) a nakonec územím jižní Ukrajiny (s. 36–

41). V Závěru (s. 42–45) se snaží shrnout své poznatky. Následuje strukturovaný Seznam 

použité literatury (s. 46–48) a Přílohy (s. 49–51).  

Barbora Kadlecová ve své práci využila odbornou literaturu reprezentující západní, 

ruskou, ukrajinskou i českou historiografii. Ústřední ukrajinské téma rozčlenila podle 

geografického hlediska a poměrně zdařile zasadila do širších souvislostí dějin 

východoevropského areálu. Pozornému čtenáři jistě neuniknou občasné stylisticky neobratné 

formulace či překlepy, které lze připsat na vrub faktu, že se jedná o autorčin první rozsáhlejší 

odborný text. Nezkušenost se zpracováním odborné literatury se projevuje kupříkladu v tom, 
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že se jistě chvályhodná snaha dokumentovat obecné teze přímými ukázkami mění na 

některých místech v prosté řetězení citátů bez dalšího komentáře, občas zůstává nejasným 

výběr toho kterého historika pro potvrzení poznatků z vlastního textu. Náročné a velmi 

obsažné téma by si jistě zasloužilo větší heuristickou základnu, stejně jako podrobnější a 

promyšlenější závěr.  

Navzdory dílčím výhradám mohu po přečtení a zhodnocení celé práce prohlásit, že 

Barbora Kadlecová naplnila cíle, které si při zadání tématu stanovila, a k obhajobě odevzdala 

text, jenž splňuje základní formální a obsahová kritéria kladená na bakalářskou závěrečnou 

práci. Mimo jiné musím ocenit bohatý poznámkový aparát ve vlastním textu s vysvětlujícími 

komentáři i s řadou ukázek. Při citování odborné literatury se autorka rozhodla pro náročnější, 

ale z hlediska porozumění textu žádoucí cestu vlastních překladů ukázek z ruštiny a 

angličtiny. Předložená práce přes svůj velmi výrazný kompilativní charakter nepostrádá snahu 

o hlubší zamyšlení nad situací Ukrajiny v druhé polovině 18. století. Předloženou bakalářskou 

práci Barbory Kadlecové proto doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou 

velmi dobře.  

 

V Praze dne 29.5.2017 

 

 

        PhDr. Marek Příhoda, Ph.D.  


