
                             
 
 

 
 
 
 
Zvolte položku. bakalářské práce z Historie 
 
 

Autor: Vjačeslav Glazov 

Název práce a bibliografické údaje:  Čechohrad. Vhled do proměn sovětské politiky a 

společnosti v éře stalinismu a poststalinismu. Praha 2021 

Autor posudku: Doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. 

 

A) Posouzení obsahu 

 

Definice cílů práce, stanovení výzkumných otázek výborně 

Metodologie práce výborně 

Koncepce a struktura práce výborně 

Práce s prameny výborně 

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 velmi dobře 

Formální struktura práce výborně 

Stylistická a jazyková úroveň výborně 

Přílohy (pokud jsou) Zvolte položku. 

 



                             
 
 

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

komentářem: V poznámkovém aparátu se jedná o drobnost – provést závěrečnou revizi a na 

místech, kde se citace opakuje, vložit „Tamtéž“, „Ibid“ apod. 

Klikněte sem a zadejte text. 

 

C) Celkové zhodnocení 

 

1) Celkové shrnutí (povinné, alespoň 500 znaků) 

Zájem odborné i širší veřejnosti o povahu stalinské diktatury a poststalinismu má různé kořeny 

- vedle osobních vazeb a snahy alespoň symbolicky napravit kriminální činy těchto režimů stojí 

i snaha porozumět logice systému, uvažování aktérů, jejich zájmům, konfliktům či konformitě. 

Bakalářskou práci kolegy Glazova považuji za velmi zdařilý příspěvek k současným debatám: 

svým mikrohistorickým zkoumáním rozkrývá nejen motivace a uvažování aktérů tváří v tvář 

represívnímu systému, ale zejména souběh osobních ambicí a systému represe. Na příkladu 

Čechohradu (dnes Novhorodivky) zkoumá podobu stalinských represí i pozdějších rehabilitací. 

 

Přednosti práce bych rozčlenil do tří bodů: 

1/ Autor klade a reflektuje badatelské otázky i přehledně člení svůj výklad. 

2/ Je skvěle obeznámen se soudobými přístupy, a to nejen v západní sovětologii – zná a používá 

texty Sheily Fitzpatrickové, Wendy Goldmanové, Stehpena Kotkina, Miriam Dobsonové, Yurie 

Slezkina etc. – ale i klíčové texty italské mikrohistorie, tedy Carlo Ginzburga. Odkazy k 

jednotlivým autorkám a autorům nemají v předložené práci pouze ornamentální funkci, ale 

vytvářejí jasnou vazbu k jejich argumentům.  

3/ Navzdory pandemické době je předložená práce důkladně empiricky propracovaná. Autor 

dokázal přesvědčivě vetkat zdánlivě "banální" příběhy (o tom, jak část lidí odešla z tancovačky 

nebo jak se u někoho doma konala přátelská setkání) s příběhy "velkými" (obviněním ze 

špionáže či kontrarevolučních akcí). 

 

A právě v tomto spočívá největší přínos práce. Teror nebyl jen administrativně-policejní akcí 

shora, ale živil se imaginací (představami, podezíráním, osobními sympatiemi a antipatiemi) v 

životním světě konkrétních lidí. Interpretace, že aktéři – včetně zdánlivě "malých" a politicky 



                             
 
 

 
 
 
 
bezvýznamných – spoluutvářeli "kulturu stalinismu" (s. 57), sice není zcela nová, pro regionální 

prostředí mají však tato zkoumání velkou hodnotu.  

 

A netýká se to jen období stalinismu, nýbrž má velký význam i pro poznání poststalinismu, k 

němuž je bohužel k dispozici méně pramenů, neboť stát neprováděl ani plošnou kontrolu, ani 

neměl zájem o společenskou aktivizaci v podobě obviňování a teroru.  

 

Pokud bych jakožto oponent měl vyznačit místa, kde autor mohl postupovat hlouběji nebo 

prostě jen jinak, zmínil bych je ve dvou krocích: 

A/ Autor ne vždy reflektuje a odděluje aspekt národnostní, právní a sociální. Nejde mi přitom 

o oddělení ve struktuře práce, ale odlišení analytické – (i) národní/etnická příslušnost a její 

význam pro teror, resp. destalinizaci, (ii) otázky socialistického právního státu po roce 1953 

nebo (iii) role sociálního původu (konstrukce sociálního původu) v represích jsou nesmírně 

důležitými analytickými kategoriemi, které se v práci vyskytují vedle sebe, do budoucna však 

bude potřeba je oddělit a po jejich prozkoumání se teprve ptát, zda mezi nimi byly nějaké vazby. 

Nenavrhuji zde snížení známky, neboť načrtnutý intelektuální postup patří spíše do studia 

doktorského a výrazně přesahuje nároky kladené na bakalářskou práci.   

B/ Dalším okruhem jsou drobné formulační a stylistické problémy, jako je používání 

hovorového jazyka ("rozhovorů se soudružkou Stračevskou-Čížkovou" na s. 27, "nemám rád" 

na s. 49) nebo chybějící přísudek ("Vladimir Grigorjevič Iona, narozen v roce 1890 ve vesnici 

Vinniky, kousek od Lvova." na s. 23) nebo volně visící slovo ("destalinizace" na s. 55). Ani zde 

nenavrhuji snížení hodnocení, neboť počet těchto formálních chyb vnímám jako nízký.  

 

Na závěr bych si dovolil formulovat dvě doporučení pro další autorovo bádání, rozhodne-li se 

ve svém zkoumání stalinismu a poststalinismu pokračovat. Předně, skvělá práce Alexandra 

Etkinda o vzpomínání na stalinský teror, o formách truchlení, nejistoty a melancholie 

poststalinské doby (Warped Mourning) může autorovi poskytnout další podněty pro jeho 

zkoumání poststalinismu i hloubky bolesti, kterou stalinský teror zanechal v životě milionů lidí. 

Také bych autorovi doporučil nejnovější texty Michala Kopečka; empiricky se sice věnují 

pozdně socialistickému právnímu státu, obsahují však odkazy k diskusím o zrodu či proměnách 

socialistického Rechtsstaatu po roce 1953. 



                             
 
 

 
 
 
 
 

Práci doporučuji k úspěšné obhajobě a navrhuji její hodnocení jako výborné. 

 

2) Případně navrhovaná témata či otázky k obhajobě 

Viz výše 

 

3) Závěrečné doporučení 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou výborně 

 

 

V Praze, dne 2. 9. 2021 

 

Podpis Klikněte sem a zadejte text. 

 
 


