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1.OBSAH A CÍL PRÁCE: 

Práce si klade za cíl zmapovat vývoj percepce rozpadu Sovětského svazu, podle současného prezidenta 

Vladimira Putina „největší geopolitické katastrofy dvacátého století“.  Staví tak hlavně na sociologických 

průzkumech, z nichž vyvozuje i své závěry. Této percepci je pak podřízena i první část, ve které autor 

velmi stručně popisuje samotné události, které vybírá nikoli tak, aby pokryly celé období, ale tak, aby 

jejich výběr odrážel témata, která jsou v samotných výzkumech zmiňována.  

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ:  

Jak již bylo zmíněno, práce se dělí na dvě části, z nichž první má za cíl spíše uvést do souvislostí, záměrně 

suše popsat fakta zmiňovaná v průzkumech veřejného mínění. To je samozřejmě pro studenta 

bakalářského studia vždy obtížný a do značné míry „nebezpečný“ úkol. Vyžaduje poměrně silnou 

základnu v podobě hlubokých znalostí okolností rozpadu Sovětského svazu a protichůdných verzí jeho 

výkladu, navíc výběr je do značné míry (byť bylo užito výše zmíněné kritérium) individuální. V této části 

bych tak uvítal, pokud by byla opřena přeci jen o větší základnu sekundární literatury.   

Druhá část se věnuje samotnému vnímání rozpadu Sovětského svazu ze strany ruské populace. Staví na 

sociologických průzkumech center Jurije Levady, VCIOM a dalších, dále pak na sekundární literatuře. Jak 

autor správně uvádí, proměny vnímání rozpadu SSSR korelovaly s tím, jak se měnila situace v samotném 

Rusku. Absolutní vrchol nostalgie tak zaznamenává v roce 1999, kdy ještě doznívala obrovská krize. Vedle 

této korelace v čase dochází i k jistým rozdílům ve vnímání generačním, kdy zjevně starší obyvatelé 

hodnotí Sovětský svaz příznivěji, než ti mladí. Zároveň i oceňuji, že si autor všímá zajímavého faktu – 

zatímco nostalgie po Sovětském svazu je poměrně silná a sami Rusové neváhají vzpomínat na „to dobré“, 

tato nostalgie se jen málo odráží ve snaze vrátit se ke starým pořádkům.  

Co se týče samotné problematiky, autor příliš nesleduje snahu oficiální moci názory nejen reflektovat, ale 

také formovat. Byť je zde jistá zmínka, bylo by vhodné ji ještě poněkud rozvést. Stejně tak by si každý 

z průzkumů zasloužil o něco důkladnější komentář, popřípadě jít poněkud za rámec „ten a ten řekl že…“ 

k nějakému zastřešujícímu závěru. Práce tak vždy naznačí, nicméně plně nedovysvětlí. Oproti původní 

verzi sice došlo k posunu, ale i tak lze ještě leccos vylepšit.     

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ: 

Po této stránce je práce bezproblémová. Pouze jméno ruské politoložky není Ševcovová, ale Ševcova. 

Překlep na stránce 16 (Vladimíra Putna) také nebyl odstraněn.  

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE: 

Oproti první verzi došlo v práci určitě ke zlepšení. Oceňuji hlavně odstranění většiny chyb a překlepů, což 

byl také jeden z hlavních nedostatků původní verze práce. Jinak, samotnou práci chápu spíše jako základ, 

na kterém se dá stavět pro další výzkum.  



5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna 

až tři): 

 Jak byste hodnotil posuny v historické politice během vlády Borise Jelcina a Vladimira Putina?   

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA:  

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením velmi dobře až dobře.  

 


