
Posudek školitele na bakalářskou práci Victorie Popové 

Koncept sovětského lidu po XX. sjezdu KSSS jako součást sovětské ideologie a 

jeho politický význam v procesu destalinizace 

 

Tématem práce je ideologická změna, k níž došlo v Sovětském svazu s nástupem N. Chruščova po XX. 

sjezdu KSSS, která je dokumentovaná na změnách politických významů konceptu sovětského lidu. Tato 

změna, kterou rámcově můžeme označit jako destalinizaci, měla dalekosáhlé konsekvence pro 

fungování sovětského režimu, který více méně v této nové podobě přežil až do rozpadu komunismu 

koncem 80. let 20. století. Autorka se pokouší osvětlit tuto historickou změnu teoreticky se zaměřením 

na změny v užívání termínu sovětský lid, kterýžto koncept byl základem legitimity komunistického 

režimu od bolševické revoluce v roce 1917. Z metodologického hlediska třeba říci, že komunistický 

režim je v práci chápán jako režim totalitární, ale autorka využívá teoretický přístup k totalitarismu, 

který zdůrazňuje roli ideologie a komunistickou ideologii pak pojímá jako politické náboženství. Opírá 

se v tom o dílo Hanse Maiera, který založil výzkumný program komunismu na tomto přístupu a dospěl 

při tom k řadě pozoruhodných poznatků. 

Práce se dělí na dvě části. V té první autorka vysvětluje svá metodologická východiska a základní pojmy, 

především politické náboženství a koncept sovětského lidu. Ukazuje se, že autorka je náležitě 

obeznámena s teoriemi Hanse Maiera a že s jeho pojmy dokáže ve výkladu pracovat. Za pozoruhodný 

vklad autorky považuji výklad sakralizace politiky s využitím myšlenek ruských autorů, jako je Berďajev 

apod. Plynule při tom autorka přechází k výkladu konceptu sovětského lidu, jak se objevuje v sovětské 

ideologii. Myslím, že přínos teorie politického náboženství pro pochopení komunistického režimu, je 

v těchto pasážích zřejmý, neboť výklad je podán přesvědčivě a s pochopením věci. 

Praktická část práce má doložit změnu v politickém významu termínu sovětský lid v průběhu 

destalinizace. Autorka správně poukazuje na to, že změněný význam tohoto konceptu umožnil nově 

formulovat koncept sovětské státnosti, právního státu a zákonnosti, což byly věci v průběhu 

destalinizace klíčové. Leč musím konstatovat, že místo nějaké systematické analýzy nabízí několik sond 

a příkladů z tisku, vystoupení politiků a literatury. Myslím, že to sice naplňuje cíl práce, kterým je 

dokumentovat, co vše nové se dalo se změněným konceptem lidu v sovětské politice dělat, ale nejde 

o nějaký systematický rozbor tohoto problému. Na úrovni bakalářské práce je ale daný výklad 

dostatečný. 

Jediná metodologická výhrada se týká sklonu k psychologismu, kterému autorka občas podléhá, 

zejména v úvodu, když vysvětluje téma práce a přitom se pouští do vysvětlení toho, co je politické 



náboženství, ale činí tak způsobem, který je diskutabilní. Uvádí pojmy jako „touha někam patřit“, 

„občanská identita“, „sounáležitost“, „štěstí“ a tvrdí, že v časech krize (společenské, historické) se tyto 

„pocity“ stávají oporou politického náboženství. Povahu politického náboženství tak vyvozuje z potřeb 

lidské psychiky. Viz tvrzení: „Totalitární ideologie využily zmíněné vlastnosti lidské psychiky ke svému 

prospěchu.“ (s. 8) Hans Maier se ale takovému přímočarému psychologismu vyhýbá a nahlíží 

komunistickou ideologii především politologicky jako pilíř totalitárního režimu. Myslím, že naznačený 

pokus autorky opřít totalitarismus z hlediska teorie politického náboženství o nějaké věčné rysy lidské 

psychiky v časech krize je nevhodný, ale to je otázka, jež přesahuje úroveň bakalářské práce.  

Závěrem mohu říci, že práce splňuje všechny požadavky kladené na práci bakalářskou. V úvodu je 

vyloženo téma a jsou uvedeny otázky. Samotný výklad má logickou strukturu, jež vychází ze zadání. 

V závěru se autorka k otázkám vrací a pokouší se shrnout hlavní poznatky. Seznam použité literatury 

je uveden v závěru a v průběhu výkladu jsou prameny náležitě citovány v odkazech. Jazyk práce je 

kultivovaný a prozrazuje, že autorka si umí osvojit náročnou teoretickou argumentaci a danou látku 

srozumitelně vyložit.  Navrhuji klasifikovat práci mezi výborně a velmi dobře. 
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