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                                     Vyjádření vedoucího práce 

Jan Lomíček, Vnější a vnitřní faktory utváření obrazu Sovětského svazu v meziválečném 

Československu. PhD. – disertace, Ústav hospodářských a sociálních dějin  UK FF  2016, 

142 s. 

  

Ve své PhD. – disertaci navázal  kolega Lomíček  na svou bakalářskou a diplomovou 

práci, které napsal již dříve v mém semináři, a potom úspěšně obhájil. V posuzovaném   

kvalifikačním  textu nepostupoval extenzivně, neboť v něm posunul  svá teoretická 

východiska mj.  tím, že   se soustředil na analýzu vnějšího obrazu Sovětského svazu (SSSR), 

jenž byl ovlivněn zejména  sovětskou propagandou určenou do zahraničí. Dále mu jde o 

její vnitřní přijímání v meziválečném Československu, které  mělo  svá specifika. K prolínání 

obou faktorů, tj vnějšího a vnitřního,   docházelo nejdříve  v užším okruhu domácích 

sympatizantů ovlivněných více či méně komunistickou ideologickou orientací. Jeho další 

rovinu  tvořily cestovní pobyty  vesměs levicově orientovaných československých občanů 

v SSSR, jež  vesměs dodávaly  (až na některé kritické výjimky) vnější propagandě na 

„autenticitě“  skrze vlastní zážitky. 

 Za  vhodné  považuji Lomíčkovy  akcenty na další  formy vnitřní konstrukce 

vstřícných pohledů na sovětskou skutečnost, zejména pak na spřátelená sdružení usilující o 

lepší vzájemné poznávání a spolupráci: Nejedlého Společnost pro hospodářské a kulturní 

styky s SSSR (1924) a  víceméně komunistický  Svaz přátel SSSR (1930). Jimi vydávané 

publikace a  periodika chtěly dosahovat  kýženého efektu  též vizualizací sdělovaných 

skutečností, zejména pak fotografiemi; dále šlo o promítáním sovětských filmů (s. 50 an.). Ve 

30. letech 20. století do této hry vstoupilo také české vysílání sovětského rozhlasu určené 

československým posluchačům, jež mělo vzájemné vztahy „upevňovat“.   Je však otázkou,  

do jaké míry lze sovětské filmy zařadit jednoznačně do okruhu  vizuální propagandy, neboť 

jejich působení na diváka v sobě obsahovalo zřejmě i jistou míru uměleckého zážitku, resp. 

estetických, avantgardistických  a případně i „exotických“  kódů, které na něj  mohly působit 

příznivě, aniž by se sovětskou politikou ve všem souhlasil, resp. chtěl  za každou cenu 

následovat  sovětský vzor.  

V  tomto směru postrádám autorovo vyrovnání se s pohledem na věc, který již dříve 

prezentoval Miroslav Laichman ve svém zpracování problematiky meziválečné Levé fronty, 

z něhož je  patrné, že pozitivní obraz SSSR nacházel příznivé přijetí i mezi levicovými 



 2 

intelektuály  v Brně.1 Kolega Lomíček  se totiž  soustřeďuje více méně jen  na pražské 

centrum, jež sehrávalo  v utváření československých sympatií k SSSR rozhodující roli. Jen 

příležitostně upozorňuje na protisovětskou propagandu v Československu. Dobře si však   

uvědomuje, že  na  poli jeho výzkumu  šlo  o vnitřně diferencovanou škálu  postojů 

pohybující se  mezi sympatiemi a antipatiemi. K tomu dodejme, že  by se  též daly v dalším 

výzkumu výrazněji   strukturovat do jemnější škály. Souhlasit lze s jeho názorem, že  ve 

sledovaných „vnějších faktorech“ sehrála zásadní  roli spojenecká smlouva mezi SSSR a 

Československem (1935), jež díky vzrůstajícímu ohrožení tohoto státu ze strany hitlerovského 

nacismu napomáhala tomu, že v náladách československé společnosti došlo k nárůstu  

prosovětských sympatií.  Paralelně se na nich podílela  propagace sovětského sportu (s. 67 

ann.) a  jiných způsobů pozitivního  nahlížení sovětské skutečnosti. 

 Část Lomíčkova textu, která je věnována zvolenému  tématu po r. 1945,  je spíše 

příslibem pro další výzkum, neboť není rozpracována do té míry jako meziválečné období 

(viz s. 110 – 120). Nepochybně by si   zasloužila větší pozornost, a to   ve zvláštním textu.  

Pokud by chtěl  pokračovat i na tomto poli s důrazem na vizualizaci obrazu Sovětského svazu 

např. prostřednictvím reportážního či hraného filmu, pak bych mu  doporučoval diplomovou 

práci  Lukáše Suka, která  by  mu mohla poskytnout inspirativní podněty zřejmě  i pro 

meziválečné období 2. Jejímu autorovi se v ní  podařilo podat výchozí obraz toho, jak sovětská 

dětská beletrie i  film pronikaly do různých forem školní výuky. Jako paradigma by přitom 

mohla sloužit např.  didaktická próza  Odvážná školačka od  J. L. Švarce (1949), jež byla  od 

r. 1950 zveřejněna  v českém překladu více než desetkrát. Dříve než vyšla knižně,   byla 

v Sovětském svazu  zfilmována (1948))  a  potom i  v Československu   hojně promítána.    

Celkově konstatuji, že PhD – disertace pana Jana Lomíčka odpovídá základním 

požadavků na tento typ kvalifikačního textu; proto ji doporučuji k úspěšné obhajobě a 

navrhuji klasifikovat jako „prospěl“.     

 

V Praze  30. 5.  2016                                                                 Prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. 

                                                 
1 M. Laichman, Brněnští levicoví intelektuálové v boji na obranu republiky…Sb. prací FF BU, 1968, C 15, s. 53 

– 72 a Týž, Brněnská levá fronta  1929 – 1933. Brno 1971. K tomu viz též Ivana Gajdošíková, Avantgarda jako 

kritika, akce a politika… Sb. prací FF BU 2005, O 2, s. 95 – 126. Tuto studii autor též neregistruje.   
2 L. Suk, Film pro děti mezi vědou, uměním a průmyslem…1945 – 1955. DP, FF MU Brno 2009, viz zvl. 

filmografickou  část: Filmy pro školní představení 1946 – 1955, s. 80 – 88. 
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