
Posudek na bakalářskou práci Historická paměť a konflikt (na příkladu sporu 

o památník maršálu I. Koněvu) Marie Rakultsevy  

 

 
Bakalářská práce Marie Rakultsevy „Historická paměť a konflikt (na příkladu 

sporu o památník maršálu I. Koněvu)“ je věnovaná proměnám současné paměti o 

kontroverzní postavě ruských a částečně českých dějin maršálovi I. Koněvovi. 

Práce se člení do čtyř kapitol, přičemž hlavní jádro práce tvoří 3. až 4. kapitola 

práce (kapitola 3. „Historie pomníku“ a kapitola 4. „Kauza kolem pomníku v reflexi 

zpravodajských internetových portálů“), které jsou věnované současné reflexi událostí 

kolem památníku.  

V první kapitole („Cíl práce a vymezení základních pojmů“) autorka vymezuje 

výchozí metodologii výzkumů a relevantní pojmy. Základním výchozím bodem je zde 

koncepce historické paměti a politiky paměti, kterou popisují ve svých badáních 

Maslowski, Šubrt a další odborníci (s.10-14).  

Druhá kapitola je věnovaná přehledu biografie maršála Koněva („Přehled 

biografie I.S. Koněva“). 

V třetí a čtvrté kapitole se autorka zabývá historií pamětí a komemorace Koněva. 

Z odborného hlediska jsou tyto dvě kapitoly nejzajímavější, protože mapují jak českou, 

tak i ruskou mediální a odbornou diskusi. Autorka analyzuje relevantní diskuse 

odborníků (např. typicky historiků) v mediích, novinářů a samozřejmě i politiků, 

protože toto téma (tj. veřejná paměť a komemorace apod.) má téměř vždy politický 

přesah. V důsledku znalosti ruštiny autorka používá zde mnoho nových relevantních 

zdrojů (např. rozbor ruských medií, projevy ruských politiků, mluvčích prezidentů obou 

států (Ovčáčka a Peskova) reakce oficiálních institucí typu Ministerstvo zahraničních 

věcí Ruska aj.).  

Je zajímavé, že ruská media na rozdíl od českých téměř nevyžívají služeb 

odborníků – tj. historiků – pro obhajobu své pozice. V práci samozřejmě lze najit i další 

zajímavá zjištění (viz 3., 4. kapitola a závěr).  

Celkový přínos této práce proto spočívá v neotřelosti téma, aktualitě, plodném 

komparačním přístupu a nových zjištěních (viz podrobněji 3., 4. kapitola a závěr práce). 

 

Stávající bakalářská práce proto může být hodnocená jako výborná. 

       

 

 

V Praze 7. června 2021                                              Alena Marková, Ph.D. 


