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Autor posudku: Matěj Spurný 

 

A) Posouzení obsahu 

 

Definice cílů práce, stanovení výzkumných otázek velmi dobře 

Metodologie práce velmi dobře 

Koncepce a struktura práce velmi dobře 

Práce s prameny velmi dobře 

Schopnost analýzy, interpretace a kritického myšlení výborně 

Invenčnost a původnost výborně 

 

Pokud je potřeba, zejména v případě hodnocení „neprospěl“ doplňte hodnocení psaným 

komentářem: 

Klikněte sem a zadejte text. 

 

B) Posouzení formálních náležitostí 

 

Seznam pramenů a literatury, práce s literaturou výborně 

Poznámkový aparát výborně 

Formální struktura práce velmi dobře 

Stylistická a jazyková úroveň velmi dobře 

Přílohy (pokud jsou) Zvolte položku. 

 

Pokud je potřeba, zejména v případě hodnocení „neprospěl“ doplňte hodnocení psaným 

komentářem: 

Klikněte sem a zadejte text. 



                             

 

 

 

 

 
 
 

C) Celkové zhodnocení 

 

1) Celkové shrnutí (povinné, alespoň 500 znaků) 

Vjačeslav Glazov si pro svoji bakalářskou práci zvolil téma, u nějž mohl dobře využít svoje 

jazykové kompetence, a zároveň mohl mít navzdory pandemii přístup k primárním zdrojům 

v podobě digitalizovaných pramenů. Téma se na první pohled jeví jako lokální, resp. 

zaměřené na vztah autoritářského státu k úzce vymezené skupině aktérů, autor ale na těchto 

partikulárních příkladech sleduje i obecnější otázky, zejména způsoby kriminalizace 

jednotlivců ze strany státu, s tím související strategie aktérů z řad venkovského obyvatelstva, 

a také povahu zacházení s právem v Sovětském Svazu v éře stalinismu a poststalinismu.  

 

Autor se inspiroval teoretickou reflexí i metodou průkopníků italské mikrohistorie, zároveň je 

nutné poznamenat, že na plnohodnotnou aplikaci tohoto přístupu by potřeboval přece jen větší 

paletu pramenů. Ostatní otázky, které autor uvádí v kapitole věnované metodologii, jsou spíše 

reflexí použitých pojmů. Vzhledem k tématu bych uvítal širší diskuzi historizace právního 

státu, resp. zákonnosti v moderních politických uspořádáních. Autor je dobře obeznámen 

s různými přístupy k sledovaným fenoménům stalinismu a poststalinismu (resp. destalinizace) 

i další základní literaturou. Tázání (Fragestellung) práce by mohlo být koncentrovanější a 

vybroušenější, autor se až příliš rozepisuje o tom, co od jeho práce čtenář nemá čekat, co 

přesně naopak čekat má čteme spíše mezi řádky. Struktura práce je vcelku přehledná a 

logická, je ale znát, že autor měl k dispozici výrazně bohatší zdroje ke stalinským represím 

než k tematice destalinizace. V průběhu psaní se tímto faktem snažil vyrovnat, disproporce 

ovšem i ve výsledné práci patrná je.  

 

Za velmi cennou, originální a do jisté míry kontroverzní považuji podkapitolu „Bezpráví“ i 

další pasáže v práci týkající se zacházení s právem v SSSR. Aniž by Glazov umenšoval 

brutalitu stalinského vládnutí, upozorňuje na skutečnost, že i stalinské procesy se odvolávaly 

na určitou formu zákonnosti, která nebyla rozporována ani v poststalinském období, kdy byly 

tyto procesy přezkoumávány a revidovány. Zde autor na základě konkrétních případů 

kriminalizace jednotlivců explicitně polemizuje s totalitaristickým pojetím, spojujícím 



                             

 

 

 

 

 
 
totalitární vládnutí právě s odvržením práva jako takového. Přinejmenším v tomto bodě práce 

prostřednictvím interpretace partikulárního pramenného materiálu navazuje na velké diskuze 

o povaze vládnutí v SSSR a zároveň je o další střípek obohacuje.  Stejně tak považuji za 

cenný rozbor strategií kriminalizace, v němž autor poukazuje na přeceňování národnostních 

motivů represí ze strany části historiografie zabývající se stalinským obdobím. 

 

Celkově považuji Glazovovu práci z inovativní a zajímavý příspěvek nikoli jen k dějinám 

jedné (ukrajinské/české/sovětské) obce v období 30.- raných 60. let 20. století, ale i k povaze 

obou sledovaných období. Kdyby autor měl přístup ještě k jiným typů pramenů, snad by mohl 

i dorovnat v odevzdané verzi práce přece jen stále nevyvážený poměr pozornosti věnované 

stalinismu a poststalinismu a více prokreslit některé sociální aspekty či každodenní život 

mimo v práci sledovanou kriminalizaci. Pomohlo by i více času na finalizaci práce; to by 

umožnilo zlepšit stylistickou kvalitu. Celkově je bakalářská práce V. Glazova naplňuje 

požadavky kladené na tento typ kvalifikační práce a v některých pasážích je vyloženě zdařilá i 

přínosná pro naše pochopení sledovaných historických období. 

 

 

 

2) Případně navrhovaná témata či otázky k obhajobě 

 

1) V práci dominantně používáte pojem destalinizace, pojmu poststalinismus, užívanému 

v novější literatuře, se důsledně vyhýbáte. Vysvětlete, v čem se oba pojmy překrývají, 

v čem se liší – a proč nepoužíváte pojem poststalinismus. 

 

2) Pokuste se vlastní interpretaci stalinského „zákonného bezpráví“ dát do kontextu 

novější odborné literatury (Goldman, Kotkin…). Nakolik je tato Vaše interpretace 

v souladu právě s „postrevizionistickou“ perspektivou, v čem se případně naopak liší. 

 

 



                             

 

 

 

 

 
 

3) Jak si vysvětlujete neúspěch „tání“ počátku šedesátých let, projevující se mimo jiné v 

opětném strmém nárůstu uvězněných v letech 1961-62? Dá se něco z těchto příčin 

ilustrovat i na příkladu Vašeho výzkumu? 

 

3) Závěrečné doporučení 

Práci doporučuji k obhajobě a na základě jejího průběhu navrhuji hodnotit známkou velmi 

dobře nebo výborně. 

 

V Praze, dne 29. srpna 2021 

 

Podpis  

Doc. Mgr. et Mgr. Matěj Spurný, PhD. 


