
Oponentský posudek na bakalářskou práci Tomáše Mitscherlinga „Viktor Juščenko v době 

prezidentství Leonida Kučmy: jeho politický vzestup a role v ukrajinské politice (1999-2004)“ 

 

Bakalářská práce Tomáše Mitscherlinga se věnuje politické biografii Viktora Juščenka primárně 

v období, které předcházelo jeho prezidentství a tedy v letech 1999 až 2004. Práce se zakládá jak na 

zpracování sekundární literatury západních autorů, primárních zdrojích z dobového ukrajinského 

tisku respektive webových médií ale také na pamětech samotného V.Juščenka, což napomáhá 

k lepšímu a všestrannému pochopení politického dění na Ukrajině ve vymezeném období.     

 

Jednotlivé kapitoly bakalářské práce jsou řazeny logicky na základě chronologie. Autor se 

neomezuje jenom na vymezené období, ale v první kapitole se věnuje také aktivitám Viktora 

Juščenka v období jeho  působení v čele Národní Banky Ukrajiny, což je bezpochyby dobré, jelikož 

budoucí popularita Juščenka  mezi ukrajinskými občany se zakládala právě na jeho úspěšném 

působení jako guvernéra NBU. V druhé kapitole se diplomant podrobně věnuje reformní činnosti 

V.Juščenka na pozici premiéra. Kapitola je dobře propracovaná a nabízi čtenáři vcelku přehledný 

pohled na složité otázky ekonomické politiky kabinetu V.Juščenka. Třetí kapitola je věnována 

„opoziční“ činnosti V.Juščenka. I v tomto případě je zřejmé že autor disponuje dostatečným 

přehledem ohledně politického vývoje na Ukrajině na začátku 2000. let. 

 

Nehledě na vskutku pečlivé zpracování tématu, v bakalářské práci jsou přítomny menší nepřesnosti, 

ku příkladu, autor zmiňuje Stranu regionu, která byla v parlamentu v době, kdy byl Juščenko zvolen 

premierem (st.22, st.26). Strana ale tehdy  měla jiný název a přejmenována byla teprvé v roce 2001. 

V podkapitole Kučmagate diplomant tvrdí, že „nahrávky zachycovaly Kučmu při mnoha 

rozhovorech, ve kterých říká svým lidem, aby Gongadzeho odstranili“ (st.28). Nehledě na  to, že je 

opravdu velice pravděpodobné, že se jedná o autentické nahrávky, jejich pravdivost nebyla nikdy 

definitivně prokazáná. V akademickém výzkumu by bylo lepší držet se více neutrálního postoje.  

 

Tomáš Mitscherling se ve své práci často (a vcelku oprávněně) zaměřuje na souboje různých klanů 

v ukrajinské politice, občas se ale úvahy autora uchylují ke spekulacím (st.17) ohledně tajných 

dohod mezi politiky. Autor ale ještě v úvodu práce sám podobné postoje vytýká historikovi 

A.Wilsonovi.    

 

Bakalářská práce je dle mého soudu velmi dobře propracovaná. Struktura textu má svou vnitřní 

opodstatněnou logiku. I když se autor místy přiklání spíše k faktografickému výkladu než k analýze 

– odvedl velmi dobrou práci při pokusu vysvětlit politické dění a především ekonomické pozadí 

ukrajinských reálií ve vymezeném období, stejně jako roli V.Juščenka v různých událostech tohoto 



období. Bakalářská práce Tomáše Mitscherling náleží v bakalářském stupni navzdory některým 

chybám ke standartním kvalitním studentským počinům a jako takovou ji doporučuji k obhajobě a 

hodnotím klasifikačním stupněm velmi dobře. 
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