Posudek školitele na pruběh doktorského studia Mgr. Valburgy Vavřinové

Mgr. Valburga Vavřinová zahájila doktorské studium v roce 2001.
svědomitě

plnila své povinnosti, stanovené studijním plánem, a

úspěšně

V jeho pruběhu

složila všechny

předepsané

zkoušky v daném termínu.
Pro svoji disertační práci Životní styl a kultura každodenního života ruské společnosti

pozdního

středověku očima

Západoevropanu si zvolila téma, v němž spojila zájem o starší ruské

dějiny, jimiž se zabývala už během magisterského studia, a svuj profesionální obor, památkovou
péči

se

zaměřením

na kulturu každodenního života.

cestopisného,

případně

zemí v období

přelomu

Předmětem

jejího bádání se staly písemnosti

memoirového charakteru, které o Rusku zanechali
pozdního

středověku

a raného

novověku.

návštěvníci

z cizích

Ke studiu tohoto specifického a

velmi cenného pramenného materiálu, který byl již mnohokrát zkoumán s cílem objevit nová
historická fakta, zvolila

netradiční přístup

a snažila se ho analyzovat s cílem

vytvořit

obraz o

každodenním životě na Rusi koncem 15. a v pruběhu 16.století, jak ho viděli více či méně zaujatí
zahraniční

diplomaté, kupci

či

cestovatelé a jak ho ve svých spisech

zprostředkovali

soudobé

západní Evropě.
Předložená disertační

práce

představuje

výsledek systematického studia, klasifikace a

kritického hodnocení rozsáhlého písemného materiálu.

Příznivým

v posledních letech bylo v Rusku vydáno mnoho moderních a

předpokladem

především

bylo, že

kompletních edic

cestopisných prací Západoevropanu, zatímco starší vydání, byt' domácího puvodu jsou bohužel
mnohdy pouze výběrová. Autorka v úvodní části své práce nastiňuje vývoj vztahu formujícího se
moskevského státu k jednotlivým politickým subjektum a charakterizuje jejich mnohdy rozdílnou
povahu. Dále podává solidní přehled prací západoevropských návštěvníku Ruska a hodnotí jejich
puvodnost a

hodnověrnost.

Vlastní téma práce je zpracováno v nejobsáhlejší

Valburga

Vavřinová postupně

postupně

seznamováni a konfrontováni

společností, přijíždějící

třetí části,

v níž

rozkrývá obraz každodenního života na Rusi tak, jak s ním byli

do hlavního

hodnocení, které v nakonec ústí do

například

města

diplomaté nebo kupci - agenti obchodních

a pozvaní k carskému dvoru. Podkapitoly obsahují

zobecňujícího

hlavního

závěru

dílčí

práce.

Předložená práce Valburgy Vavřinové odpovídá nárokum kladeným na disertační práci,

proto ji

doporučuji

k obhajobě.
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