
Oponentský posudek disertační práce Mgr. Jana Lomíčka 

„Vnější a vnitřní faktory utváření obrazu Sovětského svazu v meziválečném 

Československu“ 

Analýza konstruktu sebeprezentace Sovětského svazu a její reflexe v československé 

společnosti meziválečného času je téma závažné, nesporně ambiciózní, a v domácí 

historiografii dosud komplexně nezpracované. Dalo by se tedy očekávat, že předkládaná 

disertace tento deficit podstatnou měrou sníží, zvláště když její autor se uvedené problematice 

dlouhodobě věnuje (od své práce bakalářské i magisterské) a když svou schopnost vědecké 

práce již prokázal v několika zdařilých studiích.  

V prvé řadě lze předkládané práci vytknout nezřetelnou konceptualizaci tématu, je-li v 

ní vůbec jaká. Název práce klade důraz na „vnější a vnitřní faktory“ spolupůsobící na 

formování obrazu sovětské společnosti a sovětského státu, nicméně v jejím úvodu nenajdeme 

jejich explicitní vymezení, ba dokonce v hlavním textu se s těmito pojmy pracuje značně 

vágně. Vnějšími faktory se zřejmě rozumí sovětská propaganda a organizované cestování (s. 

11; na s. 28 zase vnitropolitické poměry), vnitřní definovány nejsou. Snad proto jednotlivé 

části práce nejsou sevřeny v jednotícím celku, působí dosti volně, rozdílné jsou i po formální 

stránce (čtenáře zaskočí, že některé kapitoly mají svůj „úvod“, „stav bádání“ či „závěr“, jiné 

ne). Do disertační práce byly jako její stěžejní části vloženy texty dříve již časopisecky 

vydané, aniž by došlo k jejich podstatnějšímu přepracování, byť se v poznámce uvádí, že tyto 

tvoří jen „základ“ kapitoly (s. 55, 75). Nezdůvodněným vybočením z časového vymezení je 

po obsahové stránce silně problematická kapitola osmá, naznačující dost nešťastným 

způsobem zkratkovitě a zkratově proměny vnímání obrazu Sovětského svazu v období po 

ukončení druhé světové války, přičemž do ní je nelogicky včleněno „shrnutí“ formování 

tohoto obrazu v meziválečném období. V úvodních pasážích postrádám jasné vymezení cíle 

práce – najdeme jen ohrazení, že práci se jedná o analýzu „jen některých“ (tato formulace je 

používána častěji v dalších souvislostech a nechtěně posiluje dojem nahodilosti výběru) 

mechanismů a prostředků sovětské propagandy. Např. u dobových cestopisných publikací byl 

proveden výběr, neuvedeno je, na základě jakých kritérií.   

Co Mgr. Lomíčkovi nelze upřít, je znalost dostupných pramenů k danému tématu (k 

archivnímu výzkumu zúročil svůj pobyt v Moskvě), dobové literatury i historiografické 

produkce. Vydatně těžil z relevantních zahraničních publikací, v nichž nacházel inspiraci k 

inovativním interpretačním a komparačním přístupům, ovšem ne vždy vhodně aplikovaným 



(viz s. 59). Práce vyznívá jako dialog mezi manilupátorem, tedy sovětskou propagandou na 

jedné straně, a receptorem, v podstatě komunisty či „spřízněnými“ na straně druhé (např. při 

poslechu českého vysílání moskevského rozhlasu či četbě komunistického tisku). To ovšem 

poněkud jednostranné, neboť to znamená „přesvědčování přesvědčených“. Specifikace jiných 

„cílových skupin sovětské propagandy“ přislíbená v názvu třetí kapitoly byla ale zcela 

pominuta (stejně je tomu i v kapitole 4.2.). Možná, že by textu disertační práce přidal na 

plastičnosti a přesvědčivosti konstrukt „kontrapropagandy“, tedy toho jiného obrazu, 

tentokráte spíše sovětské reality, podaný z druhé strany. Tak by se vyprojektoval „nepřítel“, 

proti jehož argumentaci se sovětská propaganda musela vymezovat a s nímž zápasila o přízeň 

indiferentních sociálních skupin, resp. oslabovala či dokonce překonávala negativistické 

postoje skupin jiných (vhodné prameny např. v NA Praze ve fondu MZV-VA).  

Je zarážející, že v kultivovaném textu doktoranda důkladně obeznalého s teorií 

propagandy (viz kapitola 4.1.) se někdy objevují zjednodušené, více než diskutabilní teze, 

např. že „způsobem utváření obrazu Sovětského svazu“ se může osvětlit příklon k levici v 

československé společnosti (s.33). Efektivitu prosovětské propagandy dle mého názoru nelze 

přeceňovat, naproti tomu není na místě přehlížet agitační sílu zejména těch faktorů reality 

sovětského socialistického experimentu, které konvenovaly levicově orientovaným 

intelektuálům a které souzněly s parciálními zájmy nižších sociálních skupin. Jako 

zjednodušený zdá se mi být koncept utopické vize tohoto experimentu interpretovaný jako 

rozpor mezi (utopickou) teorií a praxí (takové rozpory najdeme ale i u neoklasického modelu 

kapitalismu). Osobně bych akcentoval otázku práv sociálních, a právě s nimi, dle mého 

názoru, sovětská propaganda pracovala ve snaze ovlivnit zejména nižší společenské vrstvy. 

Deklarovala totiž mnohé teze, které souzněly s jejich zájmy.  

Působení sovětské propagandy v československém prostředí je věnovaná kapitola pátá 

– není zřejmé, proč nese název „Ideální typy sovětské společnosti…“, byť se v ní žádné její 

typy nespecifikují (ostatně, proč je zde plurál?). V názvu je též „…z pohledu československé 

veřejnosti“, ačkoli vlastní text kombinuje domácí pohled s vysílanou sovětskou 

propagandistickou ikonografií. Nejde však o název. V této kapitole je rozebírán koncept 

práce, biopolitiky, osvobození jedince, egalitarismu a modernizace jako reprezentativní 

komponenty konstruktu „sovětské utopie“, jedná se o nejzdařilejší a přínosnou část disertace. 

Bylo by však vhodné specifikovat, proč jsou zařazeny právě tyto komponenty a ne jiné. Pro 

diskusi bych předestřel otázku širší interpretace např. konceptu práce, který byl v sovětské 



společnosti adorován (v kapitalistické také), ale, domnívám se, jako práce „osvobozená“, 

zbavená vykořisťování (tedy zespolečenštění výrobních prostředků), zajišťující spravedlivý 

podíl na národním produktu. Tím i přejímaný fordismus nabývá ideologicky nového smyslu. 

Není tedy pojetí práce jako „základu sovětského zřízení“ (s. 60) jistým zúžením? Název další 

stěžejní kapitoly „Potvrzení konstrukce ideálního obrazu SSSR – cesty čs. občanů do 

Sovětského svazu“ neodpovídá jejímu obsahu. Soustředí se především na problematiku 

organizování cest, nikoli analýzu dojmů vracejících se osob verifikující sovětskými 

institucemi předkládanou „realitu“ života v zemi sovětů.  

Disertační práce Mgr. J. Lomíčka nepůsobí uceleně (optika obsahu je poněkud jiná), 

některé její části se opakují, ostatně sedmá kapitola je spíše shrnutím dříve řečeného. Vedle 

mnohdy precizně vyargumentovaných tezí stojí jiné, jen sdělené a vratké. Jestliže doktorand 

publikuje během svého studia je zcela legitimní, že vychází ze své diplomové práce a cituje ji. 

Na pováženou však je, když dokonce nezměněné části své diplomové práce vtělí bez citace do 

práce disertační (zde např. odstavce na s. 80-81 najdeme v DP na s. 61 či text na s. 52-53 je 

identický s textem DP na s. 29-31).  

Ve svých publikovaných výstupech Mgr. Lomíček prokázal svou odbornou erudici, ta 

je ostatně v předkládané disertační práci dobře čitelná. Do její přípravy investoval nemalé 

úsilí, svědčí o tom šíře archivního výzkumu i rozsah osvojené dobové a historické literatury. 

Přestože jeho disertační práce budí rozpaky, svým inovativním přístupem přispívá 

k prohloubení pohledu na působení sovětské propagandy v Československu. Vzhledem k výše 

uvedenému doporučuji disertační práci předloženou Mgr. Janem Lomíčkem k obhajobě.  

V Praze, dne 19. května 2016  

prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc,  

 

 


