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Bakalářská práce Daniela Razumňaka v názvu slibuje, že bude analyzovat ideologii 

československo-sovětského přátelství, jak se odrážela při stavbě metra od počátku 

sedmdesátých let. Bohužel musím konstatovat hned na počátku, že žádnou takovou analýzu 

autor práce nepředkládá. Tuto práci považuji za velmi slabou dokonce i v kontextu 

skutečnosti, že se jedná patrně o první pokus Daniela Razumňaka o vědeckou analýzu. Práce 

je rozdělena do tří velkých kapitol, přičemž první je velmi slušným přehledem (ale jen 

přehledem) o plánech a vlastním budování pražského metra, které však již byly předloženy – 

a je nutno dodat, že mnohem kvalitnější. Druhá kapitola v zásadě prezentuje soupis stanic 

pražského metra, jež byly ovlivněny sovětskými, ruskými, komunistickými či národně-

osvobozeneckými reáliemi a podává základní informaci o jednotlivých stanicích a důvodech 

jejich pojmenování a později jejich přejmenování. Jediné, co můžeme považovat za cenné, je 

skutečnost, že autor u většiny stanic dokumentuje jejich pojmenování citátem z Archivu 

hlavního města Prahy, opět ovšem bez důkladné analýzy archivních dokumentů a často i bez 

nějakých hlubších souvislostí. Snad jen text o stanici metra „Moskevská“ alespoň v náznaku 

připomíná prvky analýzy. Třetí kapitola o stanicích metra v jednotlivých městech bývalého 

Sovětského svazu je už jen pouhým soupisem stanic bez jakýchkoli dalších informací. 

 

Zásadní problém práce vidím v nedostatečném metodologickém ukotvení a definici toho, co 

chce autor dosáhnout a jak toho chce dosáhnout. Chce-li hovořit o ideologii, očekával bych 
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alespoň krátké teoretické pojednání o tom, co ideologie je, o různých přístupech a 

výkladových školách. Autor takové pojednání odbyde dvěma jednovětnými definicemi pojmů 

„ideologie“ a „propaganda“ ze Sociologického slovníku J. Jandourka, což je málo. Práce též 

slibuje pojednání o ideologii československo-sovětského přátelství, konkrétně na příkladu 

pražského metra. O československo-sovětském přátelství se autor v principu vůbec 

nezmiňuje, pokud si pod tím nemá čtenář představit to, že se toto přátelství projevovalo názvy 

stanic se sovětskými motivy. Razumňak nevyužívá ani velkého potenciálu, kterou výstavba 

metra představovala, aby o ideologii československého socialistického státu ve vztahu 

k SSSR pojednal. Nabízel by se například rozbor archivních pramenů československých 

úřadů či komunistické strany, jež by osvětlily logiku toho, jak mělo být metro ideologicky (či 

propagandisticky) využito. Místo analýzy se čtenář setká jen s pár fakticky nahodilými citáty 

z Archivu hlavního města Prahy, které rozhodovací procesy a logiku československých úřadů 

příliš neosvětlují. Jinou možností by byla analýza uměleckých či kulturních artefaktů 

používaných v pražském metru a celkově normalizační éry v Československu, jež oživila 

umělecký směr socialistického realismu. Nic takového v práci též nenalézám. Nerozumím též 

tomu, proč do práce byla zařazena čtvrtá kapitola, která je jen soupisem názvů stanic metra 

v Sovětském svazu. Tato kapitola by samozřejmě měla svou logiku ve chvíli, kdyby autor 

zužitkoval možností komparace používání ideologie československo-sovětského přátelství 

v realitě normalizačního Československa a Sovětského svazu sedmdesátých a osmdesátých 

let, respektive porovnání využití umění socialistického realismu v sovětském metru v období 

stalinismu a v pražském metru za normalizace. Taková komparace by mohla přinést též velmi 

cenné výsledky. 

 

Odhlédnu-li od určitých nepřesností a drobných chybiček, například když autor píše na straně 

31 o stanicích metra Náměstí míru a I. P. Pavlova v kontextu názvů stanic, které byly po roce 

1989 změněny, je práce psána kultivovaným jazykem a i po formální stránce prezentována na 

velmi dobré úrovni. Je třeba též ocenit, že autor prostudoval poměrně značné množství zdrojů, 

včetně archivních materiálů, bohužel tento potenciál ani zdaleka nevyužil. 
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Závěrem konstatuji, že si autor zvolil pro interpretaci velmi zajímavé a těžké téma, nicméně 

se vůbec nepokusil jej ve své složitosti uchopit. Analytická složka práce je v podstatě nulová, 

převažuje popis, ve velkých částech práce dokonce jen soupis. Bakalářská práce Daniela 

Razumňaka patří spíše k slabším studentským počinům. Přesto ji doporučuji k obhajobě a 

hodnotím klasifikačním stupněm dobře. 
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