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1. OBSAH A CÍL PRÁCE: 

Práce popisuje vývoj a cíle ruského hnutí Memorial. Konstatuje zhoršení vztahu státních orgánů k němu a pokouší 

se zjistit, zda se tak stalo v důsledku obecně se v Ruské federaci zhoršujícího postavení nezávislých iniciativ, nebo 

kvůli zveřejňování výsledků historických výzkumů Memorialu, které odporují podle autora „oficiálnímu pohledu 

ruského státu“. Tematicky se práce soustřeďuje na ruskou recepci období stalinismu v postsovětském období a chce 

srovnat poměr státu a Memorialu k němu. Nejprve je více než stručně představeno autorovo vnímání stalinských 

represí; následuje podobně neúplný popis jejich sovětské reflexe do roku 1988. Další části podrobně popisují 

založení Memorialu a jeho podíl na ruském vyrovnávání se se sovětskou minulostí. Závěr konstatuje zesílení tlaku 
ruského státu na Memorial a popisuje jeho reakci. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ: 

Téma je vzhledem k autorově předchozí činnosti (viz jeho publikace) vhodně zvoleno. Autor dokázal shromáždit 

cenné informace, které mu v některých částech textu umožnily značně překročit očekávanou úroveň bakalářské 

práce. Na druhou stranu zcela chybí teoretická úvaha. V odborných termínech historická politika, kolektivní vědomí 

nebo paměť se autor orientuje slabě a to jedině prostřednictvím názorů několika málo odborníků, které bohužel 

spektrum možných teoretických přístupů nevyčerpávají. Nejzřetelnější je to při hledání obsahu „oficiálního pohledu 

ruského státu“. Autor nijak nevysvětluje, jak vzniká, kteří aktéři ho tvoří a jak oslovuje jednotlivé části společnosti. 

Namísto toho a priori předpokládá, že tento pohled je mocenským nástrojem ruských prezidentů, kteří 

manipulovaným výkladem stalinismu usilují o potvrzení svého vlastního postavení. Bohužel, autor nebyl důsledný 
ani v nejzákladnější rovině: se samotnými – a snadno dostupnými - projevy nebo texty prezidentů vůbec nepracoval 

a spolehl se na informace nemnoha badatelů kritických vůči Putinovu režimu. Navíc v práci ignoroval pozici ruské 

akademické nebo univerzitní vědy vůči stalinismu, přičemž jako jediného z těchto struktur využil bez vědomé 

reflexe pouze Andreje Zubova a jím editované Dějiny Ruska ve 20. století. Výsledkem jsou (v kontrastu s popisem 

výsledků Memorialu) velice kusé informace o onom „pohledu ruského státu“. Autor proto nedokázal samostatně 

odpovědět na v úvodu položenou výzkumnou otázku a zůstal závislý na uvedené řídké sekundární literatuře. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ: 

Grafická úprava, jazykový projev, citace a odkazy v textu vesměs odpovídají nárokům kladeným na bakalářskou 

práci – příležitostně jsou chybně umístěny odkazy a v poznámkách zůstaly ve vztahu k vyžadované citační normě 

nedodělky. Za problematický pokládám doložený seznam zdrojů, který nerozlišuje monografie, sborníky ani 
časopisecké studie a v úvodu zmiňované rozhovory s pracovníky Memorialu neuvádí vůbec. 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, originalita 

myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Přes uvedené výhrady a tíhnutí k neoriginálnímu řešení zkoumané problematiky práce prozrazuje sympatické zaujetí 

autora tématem a v popisu činnosti Memorialu překračuje běžnou úroveň bakalářské práce.   

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

Co je stalinismus? 

Kteří aktéři formují historickou politiku v Ruské federaci a jak se podílejí na oficiálním výkladu stalinismu 

veřejnosti? 

Jaké aspekty stalinismu pokládá Memorial ve srovnání s aktéry ruského oficiálního výkladu za určující? 
 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

Práci doporučuji k obhajobě jako velmi dobrou. 
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