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Průběh obhajoby: A. Skorvid představila svou práci o Fricisi Brīvzemnieksovi a jeho

přínosu k lotyšsko-ruským vztahům. Vybrala si méně
prozkoumaného mladolotyše Brīvzemniekse, který dlouhodobě
působil v Moskvě. Rozsah tématu byl v průběhu psaní zúžen, neboť
materiálu bylo příliš mnoho. Cílem bylo přiblížit Brīvzemnieksovu
osobnost a jeho přínos k lotyšsko-ruským vztahům, šlo o konfrontaci
různých názorů. Brīvzemnieksovým cílem bylo probouzet národní
vědomí Lotyšů a upoutávat zájem ruské veřejnosti o Lotyše, přitom
se neomezoval se na jednu sféru. Spolupracoval se slavjanofily,
jejich prostřednictvím ovlivňoval ruské veřejné mínění. Nelze
posoudit Brīvzemnieksův vztah k ruskému státu, ale ruské kultury si
velmi vážil. Byl typickým představitelem mladolotyšského hnutí,
odmítal revoluci, hlásal osvětu, vzdělání, rozvoj tisku ve prospěch
národní ideje.
Vedoucí práce přečetl svůj posudek. Ocenil samostatný přístup
studentky, její píli, zdařilou analýzu získaných materiálů a vysokou
obsahovou, stylistickou i formální úroveň práce. Zadal otázku na
upřesnění typologie lotyšského národního hnutí a na období
masovosti mladolotyšského hnutí. Navrhl známku výborně.
Oponentka doc. Ante přečetla svůj posudek. Práce nepřináší nové
objevy, ale je v souladu se zadáním. Je dobře strukturována, je
sepsána na vysoké akademické úrovni. Využití odborné literatury
bylo dostatečné, prameny 19. století byly vhodně skloubeny s
výzkumem posledních desetiletí. Autorka pracuje s literaturou
kriticky. Oponentka položila otázku, zda spolupráce mladolotyšů s
představiteli ruské inteligence pomáhala či překážela realizaci jejich
cílů. Navrhla známku výborně.
Studentka se vyjádřila k typologii lotyšského národního hnutí.
Speciálně se jí nezabývala (nebylo to součástí práce), ale souhlasí s
vedoucím, že názory na ni mohou být různé podle zvolených kritérií.
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Formulace o masovosti hnutí na začátku 60. let 19. století byla
chybná, šlo o jeho institucionalizaci. Spolupráce mladolotyšů s
ruskou inteligencí, měla klady i zápory. V kulturních cílech
pomáhala, šířila znalosti o Lotyšsku v Rusku, problematičtější bylo
plnění mladolotyšských politických požadavků.
V diskusi dr. Tumis potvrdil, že k typologii národního hnutí mohou
být i jiné přístupy než prof. Hrocha. Zeptal se, zda studentka uvažuje
o publikaci svých výsledků.
Studentka tento zájem potvrdila.
Doc. Lemeškin požádal o upřesnění úřednické kariéry F.
Brīvzemniekse, studentka ji objasnila.
V souladu s doporučením vedoucího i oponentky komise se shodla
na známce výborně.
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