
 
 

 
 
 
 
Vyjádření k diplomové práci Terezy Vorlové, 
Kulturní politika USA a SSSR po druhé světové válce.  
 
Diplomová práce uchazečky se vyznačuje řadou předností. Jde již o zvolené 
tema, směřující ke srovnání dvou historicky i obsahově rozdílných, 
komplexních jevů, což předpokládá zvládnutí poměrně širokého kruhu 
pramenné a druhotné literatury a také dobrou metodickou vybavu. Je třeba 
ocenit, že se autorka odhodlala zpracovat tema, jehož věcné obsahy jsou po léta 
zatíženy politickými a ideovými předsudky a konstrukcemi, které ovlivnily 
nejen druhotnou, ale namnoze taé literaturu primární. Nelze konečně oponout 
ani odvahu autorky, která sáhla po ideově a politicky exponované látce, u níž se 
vystavuje nebezpečí, že její závěry mohou být dezinterpretovány. 

         Na práci T. Vorlové zaujme autorčina svědomitost. Projevuje se nejen tím, že 
zvládala značný objem pramenné literatury, včetně obsáhlých dokumentárních 
sbírek, ale nahlédla i do archivních fondů v Moskvě, což bylo zkušeností 
všestranně náročnou, která bezpochyby přispěla ke kvalifikaci autorky, zejména 
zůstane-li nadále u ruské, resp. sovětské problematiky. Konečně zasluhuje 
ocenění úvodní autorčina kapitola, zdůvodnění tematu a struktury práce, analyza 
literatury a obsáhlý pohled na koncepční a metologická východiska, tvořící 
základnu jejího přístupu k materiálu. Pokud jde o další text práce, vyznačuje se 
obsáhlou citací pramenného materiálu, jehož obsahem jsou vždy problémy, 
které souvisí s jejím tematem. Zralejší si připadá kapitola o poválečném vývoji 
kulturní politiky v USA než v SSSR, kde autorka často zůstala na úrovni popisu 
faktického materiálu. 

          I dyž celkově práci vysoce oceňují, nemohu pominout její nedostatky. Velmi 
záslužná snaha zdůvodnit svou teoretickou a metodickou základnu, tvoříci 
pozitivum první části práce, se v její druhé části občas proměňuje v omezující 
faktor; věcné závěry z výzkumu jsou zatlačovány do pozadí autorčinou snahou 
doložit vlastní metodická východiska a výchozí postuláty. Tím na okraj 
autorčina zorného pole se dostaly některé podstatné aspekty tematu: např. 
poválečná tvorba nové, sovětské velmocenské ideologie, role, kterou v sovětské 
kulturní politice zísává „vlastenectví“ nebo role v ní antisemitismu. Je to 
způsobeno také tím, že autorka často čerpala z prací literárně-historických a 
metodických, pominula však široký kruh literatury politicko-historické, která se 
jejím tématem velmi podrobně zabývá, a to i řadu prací, které se speciálně 
zabývají problémem „ždanovštiny“ a boje proti „kosmopolitismu“ mám na 
mysli práce Pichojovy, Kostyrčenkovy, Gellerovy, Svirského apod., včetně 
četných prací zahraničních. Jmenují zde přirozeně především práce o SSSR, a to 
ve velmi neúplném výčtu. 

          Chtěl bych k tomuto problému, tj. nedostatkům práce, přičinit poznámku: 
V posledních letech práce s diplomanty na Institutu prošla značným vývojem, 
který umožnil její zkvalitnění. Žel v tomto rámci se, alepoň z mé zkušenosti, 
zmenšila specifická váha spolupráce diplomanda s vedoucím práce. Měla by 
dostat pevnější řád, který by zavazoval diplomandy k systematické součinnosti 
s vedoucím práce a naopak, a to nejen při projednání výchozího znění projektu, 
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ale v jednotlivých fázích jeho realizace. V hotové práci je obtížné korigovat 
defekty pojetí, volbě pramenů a literatury, které za větší součinnosti diplomanda 
s vedoucím práce nemusely vůbec vzniknout. Nemělo by se zapomínat, že tato 
práce je pro většinu diplomandů první obsáhlou prací, v níž se hodnotí jejich 
odborná způsobilost. 

         Přihlížím-li k pozitivům práce, rozhodují se nakonec pro známku 
        
 1 (výborně).  
 
Nechci tím bagatelizovat nedostatky práce, domnívám se však, že známka má 
také vyjádřit způsobilost uchazeče zabývat se přednětem odborně. Zvažují-li 
úkol, o jehož zvládnutí se autorka pokusila, a způsob, jakým k němu přistoupila, 
myslím, že tato známka je přiměřená a chtěl bych povzbudit autorku, a nechtěl 
bych autorku odradit od dalšího studia i od předmětu, kterého se ujala. 
 
 
Prof. Phdr. Michal Reiman DrSc 
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