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V úvodu práce (s. 7–10) autorka představuje svoje východisko. Hodlá aplikovat Maierovu teorii 

totalitarismu na koncept sovětského lidu a ukázat, že i přes zásadní změny tzv. doby tání měl 

koncept lidu charakter totalitárního náboženství. Formulované cíle (prozkoumání historických 

předpokladů formování kolektivního vědomí, vysvětlení podlehnutí kultu osobnosti, pojednání 

o předpokladech lidské psychiky k náboženskému vnímání světa, zkoumání identity sovětského 

lidu aj, viz s. 10) však jsou příliš ambiciózní, než aby mohly být naplněny na sedmatřiceti 

tiskových stranách bakalářské práce. Analytickým záměrem práce je zdokumentování proměny 

konceptu sovětského lidu pomocí studie stranického tisku (viz s. 10). 

V „teoretické části“ je nejprve představen koncept politického náboženství. (Autorka pracuje 

s E. Gentilerm, E. Voegelinem, H. Maierem či C. Floodem). Chybí však zdůvodnění volby 

těchto teoretiků (k problematice politického náboženství publikovali zásadní texty též např. W. 

Gurian, J. Gregor a další). Teoretická část obsahuje některé problematické pasáže. Např. na 

straně 18 autorka tvrdí: „Totalitní režimy fakticky používají elementy charakteristické pro 

náboženskou sféru. Například teror.“ Za touto větou pak následuje (nepřeložená) citace z H. 

Arendtové: „The iron shackle of terror constitutes the totalitarian political body and makes it 

an incomparable instrument in expediting the movement of the process of nature or history.“ 

Bohužel nelze výše uvedenou tezi podepírat dílem Arendtové, jež byla důraznou kritičkou 

konceptu politického náboženství (viz její známá polemika s Voegelinem v roce 1953 na 

stránkách Review of Politics). Problematicky se jeví též teze na s. 19: „Jak již bylo řečeno, 

politická náboženství se rozvíjejí centripetálně: od příznivců a fanatických nadšenců k centru 

moci – politické straně nebo rovnou k vůdci.“ Pokud autorka tvrdí, že se politické náboženství 

utváří „zdola“, bylo záhodno tuto myšlenku nějak doložit. V návaznosti na to postrádám 



vysvětlení, s jakým pojetím ideologie autorka pracuje (na s. 24 píše, že „v sovětském Rusku byla 

hlavní oporou a hybatelem režimu ideologie.“) Co je ideologie a kdo je jejím tvůrcem? Vůdce? 

Strana? Lid? 

Na tzv. praktickou část zbývá pouhých osm stran textu. (Není ovšem jasné, v čem spočívá 

praktičnost „praktické části“). Čtvrtá kapitola je stručným shrnutím některých aspektů 

sovětského režimu. V páté kapitole dochází k naplnění jednoho z cílů práce – „komparace“ 

stranického deníku Pravda. Autorka z něj ocitovala následující větu: „Nikdo nemá právo 

zpochybňovat sovětskou zákonnost. Každý dělník, každý kolchozník, každý sovětský intelektuál 

může klidně a s jistotou pracovat s vědomím, že jeho občanská práva jsou pod spolehlivou 

ochranou sovětské socialistické zákonnosti.“ (s. 30). Tím analýza Pravdy končí. 

 

K formální stránce mám následující poznámky: 

- Citace z cizojazyčné literatury měly být přeloženy do češtiny. 

- Text kvalifikační práce má být zarovnán do bloku (viz fakultní propozice) 

- Práce není číslována  

 

Shrnutí: 

Ve stylisticky zdařilém textu se autorka na jedné straně pokouší zpracovat velké množství 

náročné teoretické literatury. (Bibliografie práce je bohatá). Na straně druhé se nepodařilo 

naplnit velmi ambiciózní cíl. Práci doporučuji k obhajobě a vzhledem k výše formulovaným 

námitkám navrhuji hodnocení mezi stupněm velmi dobře a dobře.  

 

V Praze dne 1. 9. 2020    Martin Štefek 

 

 

 


