
Posudek na bakalářskou práci Alexandry Skorvid  
 

„Přínos Fricise Brīvzemniekse k  
lotyšsko-ruským kulturním vztahům“ 

 
 Bakalářská práce je věnována jednomu z ne tolik známých, přesto nemálo 
významných činitelů mladolotyšského hnutí Fricisi Brīvzemnieksovi. Během svého 
života se zabýval mnoha obory činnosti: byl jak sběratelem lotyšských folklorních 
materiálů, publicistou a překladatelem, tak také úředníkem. Studentka specializace 
lotyštiny Alexandra Skorvid si ve své práci dala za cíl analyzovat osobnost F. 
Brīvzemniekse v kontextu doby, přiblížit ho českému čtenáři a zhodnotit jeho činnost 
při rozvíjení lotyšsko-ruských kulturních styků. Ačkoli tento cíl není spojen s novými 
objevy, je zcela korektní a plně odpovídá obsahu práce i jejím závěrům.  
 Chtěla bych zvláště vyzdvihnout silné stránky práce, kterých je celá řada: 
1. Pro bakalářskou práci byla vhodně zvolena její struktura. Ta dobře pomáhá 
objasňovat osobnost F. Brīvzemniekse a jeho přínos pro sbližování ruského a 
lotyšského národa.  
2. Práce byla sepsána na vysoké akademické úrovni. Text je analytický a prameny z 
19. století jsou v ní zdařile vyváženy s dnešní historiografií. Množství použitých 
pramenů a literatury je pro bakalářskou práci dostatečné. Použité materiály (vlastní 
vzpomínky F. Brīvzemniekse a jeho vrstevníků a také hodnocení literárních vědců a 
historiků pozdější doby) jsou korektně začleněny do textu. Navíc autorka práce je na 
mnoha místech nejen cituje, ale také se zapojuje do polemiky s nimi, přitom si 
zachovává „chladný rozum“ a neupadá do krajností, čímž prokazuje, že jen slepě 
nedůvěřuje již vytvořeným stereotypům a klišé.  
3. Zvláště je třeba ocenit, že v práci byly použity také nejvýznamnější výzkumy 
tohoto tématu v lotyšském jazyce. Ty navíc nebyly začleněny jen formálně, jak se to 
často stává, ale s hlubokým pochopením jejich obsahu. V práci sice nebylo využito 
bádání publikované v němčině, tato okolnost je však v úvodu vysvětlena. Lze 
souhlasit s autorkou, že německá historiografie při zkoumání F. Brīvzemniekse nemá 
tak podstatný význam, protože působil hlavně v Rusku a spolupracoval převážně s 
představiteli lotyšské a ruské inteligence žijícími v Moskvě. 
 Pro diskusi při obhajobě bakalářské práce bych chtěla zadat otázku, která by 
dala autorce příležitost prokázat, že se dobře orientuje ve specifiku doby a regionu: 
spolupráce mladolotyšů s ruskými společenskými činiteli a představiteli inteligence 
pomáhala, či spíše překážela dosažení mladolotyšských cílů? 
 Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci a hodnotím ji 
známkou výborně. 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 17. 8. 2017    Dr. hist., doc. Kristīne Ante 
 
 
	  


