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Průběh obhajoby: Studentka představila svou bakalářskou práci. Cílem bylo zmapovat

vývoj ukrajinského historického prostoru z hlediska carské ruské
politiky. Práce je rozdělena do čtyř kapitol podle geografické situace:
ke každému regionu byl jiný přístup. Ukrajina byla do Ruského
impéria začleněna geograficky i administrativně, dotkla se jí vnitřní
politika Kateřiny II (administrativní změny, darovací listina šlechtě –
šlechta získala právo na vlastnictví nevolníků aj.). Ukrajinského
prostoru se dotýká i zahraniční politika v souvislosti s trojím dělením
Polska, včetně církevní politiky. Specificky ukrajinská politika pak
měla za cíl vyrovnat rozdíly mezi Ukrajinou a Ruskem (likvidace
úřadu hetmanátu), výsledkem bylo podřízení Ukrajiny centrální
ruské vládě. Tato politika byla považována z ukrajinské strany spíše
za škodlivou, ovšem na jihu se rozvíjely přístavy. Reformy Kateřiny
II. završují postupnou centralizaci Ukrajiny.
Vedoucí práce dr. Příhoda shrnul svůj písemný posudek. Práce je
výsledkem zrání, téma bylo náročné – rozsáhlá sekundární literatura,
relativně málo se kriticky vyrovnává s ukrajinským prostorem.
Carevna je hodnocena rozporně v ruských a ukrajinských pramenech.
Téma bylo zdařile zasazeno do východoevropského areálu. Existují
jisté stylistické nedostatky, řetězení citátů a hodnocení bez
komentářů. Větší měla být heuristická základna, ne zcela zdařilý je
závěr. Práce má výrazný kompilační charakter, avšak splňuje
požadavky na bakalářskou práci. Hodnocení: velmi dobře.
Byl přečten posudek nepřítomného oponenta dr. Tumise. Jde o velmi
ambiciózní projekt, má nedostatky metodologické, zejména není
dostatečně definována ukrajinská otázka. Některé formulace nejsou
jasné, existuje určitý zmatek. Některé kapitoly jsou propracovanější,
jiné méně, chybí koherence, text působí neuspořádaně. Práce se
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sekundární literaturou a její výběr je problematický, text je zatížen
příliš mnoha citacemi. Práce je průměrná, hodnocení - velmi dobře. 
Studentka poděkovala za vedení práce a posudky. Pokud jde o
literaturu, používala hlavně přehledové práce, kde Ukrajina spadá
pod ruské dějiny, nedostatek literatury k této otázce je možná dán
dominantní osobností Kateřiny II., která poutá hlavní pozornost. V
době její vlády Ukrajina postrádala velkou osobnost, na kterou by
bylo možno se zaměřit. Existuje i speciální literatura k tématu, ale je
věnována spíše dílčím tématům. Ukrajinskou otázku studentka
pojímá jako politiku vůči Ukrajině (Kateřina II. tento pojem
nepoužívala), šlo o přivedení neruských národů pod carské Rusko.
Ukrajinská otázka jsou kroky k centralizaci a rusifikaci ukrajinského
prostoru, tedy k jeho integrace do Ruska. 
Dr. Příhoda potvrdil, že téma v úvodu nebylo dostatečně definováno.
Toto vysvětlení pojmu ukrajinské otázky není v souladu s původním
zadáním – otázka byla pojímána na základě různosti ukrajinského
prostoru. 
Studentka též vysvětlila, v jakém smyslu došlo ke zhoršení situace na
Ukrajině, zejména vůči rolnickému obyvatelstvu.
Po diskusi se komise shodla na známce velmi dobře.
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