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Historické vědy – Moderní hospodářské a sociální dějiny 

 

Disertační práce Mgr. Jana Lomíčka se věnuje mimořádně závažnému a badatelsky i čtenářsky 

přitažlivému tématu – procesu a faktorům utváření obrazu Sovětského svazu v Československu. 

Je potěšitelné, že toto téma v současnosti přitahuje právě mladé historiky a představuje pro ně 

opravdovou výzvu (srv. např. práce doktorandky na Institutu mezinárodních studií FSV UK 

Kateřiny Šimové). Jan Lomíček se již v minulosti prezentoval několika kvalitními studiemi na 

dané téma a věnoval mu i svou diplomovou práci (zčásti se s předloženou disertací tematicky 

překrývající), kterou v roce 2008 obhájil na FF UK v Praze (Vnější faktory utváření obrazu Sovětského 

svazu v meziválečném Československu. Odraz sovětské propagandy v československých reportážích a cestopisech o 

SSSR ve 20. a 30. letech 20. století). Fakt publikační zkušenosti či v našem případě spíše jisté 

závislosti na vlastních starších textech se stal pro autora určitým problémem. 

 Pevnější jádro disertační práce představují především kapitoly 5 a 6, které jsou upravenou 

verzí studií, uveřejněných v časopise Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen v letech 2009 

a 2012. Jedná se svým způsobem o uzavřené celky, obsahující své vlastní úvodní i shrnující 

závěrečné pasáže. Témata „ideálních typů“ sovětské společnosti z pohledu československé 

veřejnosti a cest československých občanů do SSSR jako pramene potvrzování obrazu SSSR jsou 

přitom posuzována v širším kontextu. V důsledku toho a především vinou nedůsledně provedené 

redakční práce došlo k překrývání některých témat, někdy i k doslovnému opakování jistých částí 

textu (srv. namátkou s. 10–11 a s. 42–43). Tematická a koncepční rozkolísanost práce představuje 

její nejvýraznější slabinu.  

Poněkud neorganicky působí rovněž „přílepek“, přesahující chronologické vymezení 

práce, tj. kapitola 8, věnovaná obrazu SSSR po roce 1945. Jednotlivé subkapitoly této části práce 

jsou navíc většinou jen velmi zběžně nahozeny. Například podkapitola 8.3.4 o SSSR jako „zemi 

neomezených možností“ rozebírá Bolchovitinovu knihu Vyprávění o ruských vynálezcích a objevitelích 

(která se mimochodem z velké části vrací do let carského Ruska, jež podává jako zemi možností - 

značně omezených), zastaví se u „úspěchů“ lysenkismu a nakonec si všimne měnících se názvů 

časopisu SČSP. Do kapitoly 8 je navíc nelogicky včleněna podkapitola 8.2 Obraz SSSR mezi 

světovými válkami – shrnutí, která znovu rekapituluje závěry obsažené v předchozích kapitolách. 

Naopak v práci chybí téma utváření obrazu SSSR ve východním a západním exilu a v domácím 

prostředí v letech druhé světové války. Přitom se lze domnívat, že právě tento obraz měl pro ten 

poválečný zásadní význam. 

K silným stránkám předložené disertační práce patří schopnost tematizovat utváření 

obrazu SSSR v našem prostředí a současně ukázat na dichotomii tuzemských sympatizantů SSSR, 

kteří podle autora „nebyli pouze pasivními příjemci tohoto obrazu, ale podíleli se sami aktivně na 

jeho vytváření“ (s. 48). To mu umožní dospět k závěru: „Prolnutím představ sympatizující 

československé veřejnosti s víceméně úspěšnými konstrukcemi sovětské propagandy vznikal v 

meziválečném Československu v očích nezanedbatelné části obyvatel utopický obraz Sovětského 

svazu jako země, ve které je úspěšně budována nová společnost. V sovětském propagandistickém 



slovníku se objevovaly termíny práce – vzdělání – rovnoprávnost – emancipace – svoboda – nové vs. staré – 

civilizace – rozvoj – růst. Tyto výrazy se v diskursu skupin jeho československých sympatizantů 

velmi silně asociovaly s pojmem Sovětský svaz zejména díky hospodářskému a politickému vývoji 

ve třicátých letech, případně se pod vlivem rostoucího pocitu ohrožení včleňovaly i do 

mentálních map veřejnosti do té doby názorově nevyhraněné. Tento diskurs byl natolik silný, že 

jej výrazně nepoškodily ani tzv. moskevské procesy.“ (s. 74, srv. též s. 93) 

 Lomíčkova práce s reflexí pojmů, jako je lidská svoboda, rovnost, práce, pokrok atd.. 

v ideálním obrazu SSSR je podle mého názoru velmi zdařilá a perspektivní a totéž lze říci o jeho 

analýze cílů a prostředků sovětské propagandy. Je škoda, že větší pozornost nevěnoval vymezení 

základních pojmů, s nimiž pracuje (např. i ústřednímu pojmu, tj. vnější a vnitřní faktory utváření 

obrazu SSSR, se věnuje spíše jen zběžně, např. na s. 35). Autor naznačuje myslím také zřetelně 

schopnost posuzovat sovětskou propagandu v poněkud obecnějším kontextu, byť např. 

propojení s pojmem public relations (PR) myslím příliš přesvědčivé není (srv. s. 47). Poněkud 

„bludné“ mi připadá používání pojmu agitprop - jako komplexu agitace, propagandy a 

„propagace“ (s. 43n) – ve skutečnosti se slovem agitprop tradičně označovalo příslušné oddělení 

ÚV bolševické strany (a dalších komunistických stran) – v tomto významu jej ostatně autor užívá 

i na s. 47.  

Předložená práce otevírá řadu zajímavých témat, autor osvědčuje svou schopnost 

originálního přístupu k uchopení historické materie. Zná zahraniční a tuzemskou odbornou 

literaturu k danému tématu a metodologické postupy, které historikové uplatňují. Podnikl i 

archivní výzkum, který pochopitelně nemohl být vyčerpávající, ale některé cenné výsledky 

přineslo např. jeho studium v moskevském Státním archivu Ruské federace (GARF). Také 

výzkum periodik je výběrový (lze například litovat, že do svého výzkumu nepojal autor časopisy 

Společnosti pro hospodářské a kulturní styky s SSSR – Nové Rusko, Země sovětů a Praha-Moskva). 

 Badatelské problémy jsou v některých případech propracovány hlouběji, někdy jsou jen 

zběžně načrtnuty (typicky například pasáž o problému početnosti prosovětských skupin na s. 41–

42). Některé z pasáží jakoby na sobě nesly pečeť jistého chvatu, což se projevuje i v občasných 

překlepech (s. 41 - francouzský spisovatel se jmenoval Romain Rolland, nikoli Rollande), v 

chybných přepisech názvů (s. 78 – správně VOKS znamená Vsesojuznoje obščestvo kulturnych 

svjazej s zagranicej, nikoli Vsesojuznoe obščestvo dlja kulturnoj svjazi s zagranicej), ve věcných 

omylech (s. 36 – Pavel Miljukov nežil v meziválečném období v ČSR, ale v Paříži). Autor otevírá 

některé velmi závažné otázky, jež by zasloužily další diskuse, např. otázku, proč tak výrazně 

rezonoval ideální obraz SSSR právě v českém prostředí, proč výrazné zhoršení renomé SSSR u 

nás nepřinesly ani politicky motivované soudní procesy ve druhé polovině 30. let (k tomu srv. s. 

74 a 101). Za diskusi by rovněž stále autorova teze, že ve 30. letech došlo ke změně v zacílení 

sovětské propagandy ve 30. letech - od elit k lidu (s. 57).  V téže době ale například došlo 

k zintenzivnění činnosti odborných sekcí v SHKS (v nich se sdružovali příslušníci elit, jako lékaři, 

sociální pracovníci, spisovatelé a jiní umělci, vědci, architekti, technici, zemědělští odborníci, ale i 

legionáři) a jejich kontaktů se SSSR a sovětským zastupitelským úřadem v Praze. Autor projevuje 

cit pro otevírání některých velmi atraktivních a nových témat, jako je například obraz sovětského 

vězeňství v propagandě (výborná pasáž na s. 63–67). Někdy však jeho originální přístup stojí 

poněkud na vodě, jako je to např. na s. 58, kdy poněkud krkolomně srovnává baťovské plány se 

sovětskou utopií. 

 Doktorand Mgr. Jan Lomíček prokázal schopnost samostatné vědecké práce a kritické 

práce s prameny a odbornou literaturou. Jeho výsledná disertační práce trpí jistou nevyvážeností, 



ale snad lze konstatovat, že ve většině ohledů splňuje standardní požadavky, kladené na 

kvalifikační práce (v některých ohledech je přesahuje, v některých částech k nim spíše směřuje). 

Práci doporučuji s ohledem na předchozí kvalitní publikační činnost doktoranda k obhajobě a 

doporučuji ji hodnotit stupněm: prospěl. Jsem přesvědčen o tom, že doktorand má potenciál 

v budoucnu dosáhnout výsledků v řadě ohledů kvalitnějších, než předložená disertační práce. 

 

 

          

V Praze dne 18. května 2016 

odborný rada 
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