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Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci Tomáše Mitscherlinga 

Viktor Juščenko v době prezidentství Leonida Kučmy: jeho politický vzestup a 

role v ukrajinské politice (1999-2004) 

(Ústav východoevropských studií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2018, 48 s.) 
 

Tomáš Mitscherling, student bakalářského oboru Východoevropská studia 

(specializace – ruština), se rozhodl ve své závěrečné práci zpracovat téma současných 

ukrajinských dějin, konkrétně se zaměřit na jednu z nejvýraznějších osobností ukrajinské 

politiky po roce 1991 – Viktora Andrijovyče Juščenka, bývalého guvernéra Národní banky 

Ukrajiny, předsedy vlády (1999–2001) a nakonec prezidenta země v letech 2005–2010. 

Vzhledem k složitosti tématu a omezenému prostoru, který nabízí bakalářská práce, zúžil 

časový rámec práce na období počátku Juščenkovy politické kariéry od jeho jmenování 

premiérem v roce 1999 po účast v prezidentské volební kampani v druhé polovině roku 2004, 

tedy do tzv. Oranžové revoluce, jež Juščenka vynesla do prezidentského úřadu. Zkoumaný 

historický úsek se v případě Ukrajiny kryje s prezidentstvím Leonida Kučmy (1994–2005), 

který sehrál v Juščenkově životě klíčovou roli. Na úvod musím konstatovat, že si kolega 

Mitscherling odvážně zvolil téma náročné z několika důvodů, daných jak objektivními 

skutečnostmi, tak i zvláštnostmi samotné ukrajinské politiky. Na obtížnost zpracování má vliv 

relativně malý odstup od popisovaných událostí. Velkou část materiálu, s nímž musí autor 

pracovat, tvoří nikoli odborné texty v pravém slova smyslu, ale publicistika či mnohdy 

tendenční výpovědi samotných aktérů. Jakýkoli pokus o formulaci vlastních závěrů klade na 

autora mimořádné nároky a předpokládá hlubokou orientaci v popisované době i kritický 

přístup. Za další překážku na cestě k nestrannému zhodnocení role Viktora Juščenka považuji 

jeho vnímání v ukrajinském prostředí poté, co opustil vysokou politiku. Vztah k němu je 

opakovaně dán osobními motivy, konkrétně fenoménem zklamaných nadějí či přímo zrady. 

Juščenkova politická dráha prodělala dramatický vývoj, jehož výsledkem je to, že nemalá část 

jeho bývalých spolupracovníků nebo podporovatelů o něm mluví v lepším případě lhostejně, 

v horším případě s neskrývaným despektem či velkou dávkou ironie. Juščenkův politický pád 

nejlépe odráží jeho dvojí účast v prezidentských volbách. V roce 2004 vystupoval jako 

nezpochybnitelný vůdce opozice a naděje občanů nespokojených s vládnutím Leonida 

Kučmy. Stal se tváří protestů na sklonku roku 2004 (absencí všeobecně uznávaného lídra se 

Oranžová revoluce liší od událostí tzv. Revoluce cti na přelomu let 2013 a 2014). V prvním 

kole prezidentských voleb v roce 2010 získal tehdy úřadující prezident Juščenko 5,45% hlasů 

a skončil na pátém místě. Zmíněné dva historické okamžiky dělí jen pět let.  
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V Úvodu (s. 7-9) Tomáš Mitscherling stručně vymezuje téma a strukturu práce, dále 

zmiňuje použité primární zdroje (mezi jinými internetovou stránku ukrajinské Ústřední 

volební komise, Státní statistické služby) a sekundární literaturu. Ve svém přehledu se 

podrobněji zastavuje u knih editorů Anderse Äslunda a Michaela McFaula „Revolution in 

Orange: The Origins of Ukraine’s Democratic Breakthrough“, Tarase Kuzia „Democratic 

Revolution in Ukraine: From Kuchmagate to Orange Revolution“ a Andrewa Wilsona „The 

Ukrainians: Unexpected Nation“, k níž se vyjadřuje kriticky kvůli favorizování Viktora Juščenka 

a způsobu, jakým autor popisuje politické procesy na Ukrajině. Nakonec zmiňuje ukrajinské 

internetové informační portály Украинскaя Правда а Корреспондент. Vlastní práci autor dělí na 

tři velké kapitoly, při jejichž koncipování a vnitřním členění uplatnil chronologický přístup. 

Začátky Viktora Juščenka v ukrajinské politice do okamžiku jeho jmenování premiérem 

v prosinci roku 1999 zachycuje první kapitola (Juščenkovy politické začátky, s. 10–20), věnovaná 

postupně Juščenkově působení v bankovním sektoru, jeho ekonomické politice na pozici 

guvernéra Národní banky Ukrajiny a vystupování v době prezidentských voleb v roce 1999. 

Druhá kapitola, nazvaná Premiér Ukrajiny 1999–2001 (s. 21–31), analyzuje okolnosti jmenování 

Viktora Juščenka premiérem, reformy jeho vlády, dopad aféry kolem zavraždění opozičního 

novináře Georgije Gongadzeho na ukrajinskou politiku. Kapitolu uzavírá popis událostí 

vedoucích k Juščenkovu odvolání z funkce předsedy vlády. V poslední, třetí kapitole Juščenkova 

cesta do opozice (s. 32–41) se autor zabývá rolí Viktora Juščenka jako opozičního politika, 

přičemž se logicky soustředí na formování bloku Naše Ukrajina a jeho účast v parlamentních 

volbách roku 2002. Vlastní text práce uzavírá podkapitola osvětlující situaci před prvním kolem 

prezidentských voleb roku 2004, kdy Juščenko vystupoval jako hlavní představitel demokratické 

opozice vůči stávajícímu politickému establishmentu kolem prezidenta Leonida Kučmy a 

kandidáta vládních kruhů Viktora Janukovyče. V Závěru (s. 42–44) se Tomáš Mitscherling 

zamýšlí nad politickým partnerstvím mezi Leonidem Kučmou a Viktorem Juščenkem, které 

on sám pokládá za vztah založený na čistě osobních zájmech, stejně jako nad účelovým 

spojenectvím mezi Juščenkem a Julijí Tymošenkovou. Autor uzavírá svůj text osobitou 

úvahou o výsledcích Juščenkových reforem a principech fungování ukrajinské politiky jako 

takové. V Seznamu použité literatury (s. 45–48) vypočítává 14 položek odborné literatury a 

65 položek elektronických zdrojů. Mezi použitou odbornou literaturou převažují publikace 

v angličtině, práce v jiných jazycích zastupují nejnovější kolektivní „Dějiny Ukrajiny“ a 

ruskojazyčný životopis Leonida Kučmy (uváděná kniha Juščenkových pamětí v ukrajinštině 

by měla být správně zahrnuta mezi primární zdroje).  
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Původně stanovené cíle se Tomáši Mitschrelingovi podařilo naplnit jen zčásti. V práci 

(až na výjimky) postrádám konfrontaci různých názorů na Juščenkovo působení v politice, 

které on sám v úvodu práce slibuje. Autor kritizuje Andrewa Wilsona mimo jiné za to, že 

„opomíjí jakýkoliv vliv ukrajinského obyvatelstva na politické dění v zemi“, a za časté 

„spekulace nad různými schůzkami a nepsanými dohodami mezi politiky na Ukrajině, které 

jako by dle Wilsona byly nejdůležitějším bodem politiky v zemi“. (s. 8) Zároveň svůj výklad 

na řadě míst staví právě na takovém interpretačním klíči. V textu rovněž nenacházíme hlubší 

analýzu toho, jak je Juščenkovo působení (s důrazem na časový rámec práce) vnímáno 

současnými ukrajinskými politickými představiteli, publicisty i společností (právě tato otázka 

může být jedním z témat pro diskuzi v rámci obhajoby). Dojem z čtení práce kazí formální a 

stylistické nedostatky: opakované chyby v interpunkci (zde by si text jistě zasloužil 

závěrečnou jazykovou korekturu), překlepy, opakování slov a nevhodné pojmy („krajně 

levicové kandidáta“ – s. 17, opakovaně pojmenování „farma“ pro zemědělská hospodářství 

v Ukrajině – s. 26, užití dvou podob názvů „Za jednotnou Ukrajinu“ a „Za jedinou Ukrajinu“ 

– s. 34). Mitschreling zaměňuje formální zdůvodnění za skutečnou příčinu v případě úvah 

Leonida Kučmy o třetí prezidentské kandidatuře: „Dle ukrajinské Ústavy mohl být prezident 

země zvolen pouze dvakrát, ale Kučma usiloval o to, aby mohl kandidovat opět. Hlavním 

důvodem, proč o tom Kučma uvažoval, byl jeho specifický výklad Ústavy, která byla přijata v 

roce 1996.“ (s. 39) V kontextu závěrečných prací obhajovaných na Ústavu 

východoevropských studií FF UK v posledních letech náleží recenzovaný text spíše 

k průměrným studentským počinům. Náročnost a úskalí tématu, zmíněná v úvodu posudku, 

přesáhla možnosti začínajícího autora. Snaha zasadit Juščenkovu biografii do širšího kontextu 

ukrajinské politiky vede k tomu, že místo podrobné analýzy jeho postojů a kroků se práce 

mění ve stručný a málo originální přehled dějin Ukrajiny na přelomu tisíciletí. Navzdory výše 

uvedeným zásadním připomínkám mohu svůj posudek uzavřít konstatováním, že Tomáš 

Mitscherling prokázal zvládnutí základů odborné práce s prameny a sekundární literaturou i 

schopnost jejich samostatné intepretace. Recenzovaný text splňuje elementární obsahové i 

formální nároky kladené na závěrečnou práci v bakalářském stupni studia. Předloženou 

bakalářskou závěrečnou práci Viktor Juščenko v době prezidentství Leonida Kučmy: jeho 

politický vzestup a role v ukrajinské politice (1999-2004) proto doporučuji přijmout 

k obhajobě a navrhuji její hodnocení stupněm velmi dobře (2). Uvedené hodnocení je 

podmíněno úspěšným průběhem obhajoby a vyzněním oponentského posudku.  

V Praze dne 28.7.2018 

                                                                                          PhDr. Marek Příhoda, Ph.D. 


