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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

Práce se v obecné rovině snaží vyrovnat s otázkou vlivu politiky na historickou vědu a na případu amerického a 

částečně i britského historického výzkumu stalinismu zjišťuje, zda američtí sovětologové podléhali za studené 

války zájmům diktovaným politikou resp. zda podporovali pozice Západu ve sporu s Východem. Logickým 

předmětem autorova zájmu se tak stala zejména politická historiografie.  

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

Autor pracuje s dostatečně širokým spektrem americké historiografie, kterou hned zpočátku práce rozumně 

zjednodušuje na dva základní proudy – totalitarismus a revizionismus. Z nich vybírá reprezentanty, jejichž práce 

mu pak slouží k tomu, aby se mohl vyslovit k dynamice periodizace a tematizace stalinismu na Západě. Všímá si 

pochopitelně i zdrojů, a vyzdvihuje mimořádný impulz oboru v podobě tajné Chruščovovy řeči z roku 1956. 

Padesátá a šedesátá léta jsou také těžištěm celé práce, další období jsou v ní zpracována spíše v bodech, a obrat 

revizionismu ke každodennosti, kulturním a sociálním dějinám je reflektován podstatně méně podrobně. Jako 

mezník vnímání SSSR v USA vystupuje v druhé části práce sovětská intervence do Afghánistánu.  

Autor konstatuje, že nenašel jasný doklad skutečné komunikace nebo spolupráce mezi americkou a sovětskou 

historiografií za studené války a diskusi americké historiografie proto chápe jako autonomní proces probíhající 

v prostředí, které přikládalo velký význam různým částem světa a neomezovalo se na střet se SSSR. Pokud jde o 

hlavní výzkumnou otázku po legitimizační úloze západní historiografie, dosahuje autor střízlivého závěru, že ze 

srovnání sekundární odborné literatury a veřejných vystoupení amerických politiků nelze bez dalšího archivního 

výzkumu učinit jednoznačný závěr. Upozorňuje však na k Západu (a politice R. Reagana) kritický nádech 

revizionismu a v tomto kontextu pak v nadsázce konstatuje, že lze v závěru studené války více hovořit o 

rozchodu americké sovětologie s politickou zakázkou než o její legitimizační úloze.  

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ: 

Text má dobrou formální i jazykovou úroveň, jen příležitostně se dopouští překlepů a na s. 23 dokonce čtenáře 

pobaví tvrzením, že P. Kenez označuje revizionisty za zdroj „odporných prací o sovětské historiografii.“  

Citační úzus je aplikován rovněž na úrovni vyžadované pro bakalářskou práci. 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE: 

Oceňuji zaujetí pro náročné téma a systematické úsilí, které autor věnoval přípravě textu. Za správné pokládám i 

rozhodnutí, koncentrovat na omezeném prostoru bakalářské práce pozornost k americké historiografii, která 

vycházela z jedné ze dvou dominant studenoválečného systému a mobilizovala síly proti druhému pólu. Autor 

se vhodným způsobem vyrovnal i s členitým spektrem americké sovětologie a postihl hlavní autority oboru. 

Za jedinou významnější mezeru pokládám přehlédnutí institucionální základny americké sovětologie, která – 

pokud by byla alespoň v minimální míře zachycena – mohla přiblížit politiku jednotlivých částí americké 

výzkumné struktury, např. zachytit rozdíly mezi státu přímo podléhajícími vědeckými centry, univerzitami a 

soukromými iniciativami. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

 

Jaká výzkumná centra se v USA dlouhodobě věnují výzkumu stalinismu? 

 

Konstatujete, že se Chruščov vymezoval vůči Stalinovu odkazu negativně; systém Stalinem vytvořený ovšem 

zachoval. Kterou část Stalinova odkazu tedy Chruščov vlastně kritizoval a z jakého důvodu? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 



 (A-F):  

Za předpokladu úspěšného zodpovězení výše uvedených otázek při obhajobě hodnotím práci známkou A. 
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