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 Bakalářská práce Daniela Razumňaka je věnována fenoménu pražského metra, 

sovětskému podílu na jeho budování a ideologických motivech, které se na jeho stavbě 

a fungování odrážejí. Autor hovoří o historii stavby pražského metra, zastavuje se u 

průběhu výstavby jednotlivých tras, poté u volby vozového parku a československo-

sovětských dohodách v této oblasti. Poté přechází k analýze ideologicky zabarvených 

názvů stanic a jejich výzdoby. Další kapitola pak se zastavuje u systémů podzemní 

dopravy ve městech bývalého SSSR, pojednává stručně o jejich historii a předkládá 

výčet názvů stanic s ideologickým podtextem.  

 Téma bakalářské práce patří do širšího kontextu studia ruské kultury a tvoří 

významnou kapitolou v česko-ruských kulturních a historických vztazích. Zároveň tato 

tematika nabízí celou škálu variant svého uchopení. Daniel Razumňak si ve své práci 

zmapoval prostor své problematiky, nastínil historické okolnosti a vyjmenoval 

nejzjevnější ideologické prvky. Historik by mohl postrádat širší zasazení tématu 

v souladu s názvem práce, tedy kontext vývoje československo-sovětských vztahů.  

Práce má především popisný a faktografický ráz. Zvláště postrádám analýzu 

dobové státní ideologie a její bezprostřední vazby na kulturu, ať už by byla pojata jako 

relikty „Gesamkunstwerku Stalin“ v postalinské epoše, direktivní zásahy do kulturně-

technické oblati či jako sémiotický systém socialistické kultury. Nepracuje se ani 

s konceptem socialistického realismu, který se v našem prostředí revitalizoval 

v období tzv. normalizace ve všech sférách kultury. Metro by v práci mělo sloužit 

pouze jako dílčí případ celkové kulturní politiky dobového sovětského bloku. Chybí 

tak vývody z materiálu, který Daniel Razumňak shromáždil a kvůli tomu práce působí 

poněkud samoúčelně; naše pracoviště není kompetentní v oblastech techniky, 

stavebnictví a dopravy, ale může tyto oblasti reflektovat z kulturně-filologického 

hlediska, což by měl být cíl provedené analýzy. Proto se domnívám, že práce zůstala 

do značné míry na půli cesty.  

Na druhou stranu je třeba pozitivně hodnotit úsilí, které autor během sběru 

svého materiálu vynaložil. Sem patří i práce s archivy a studium odborné literatury 

v oboru techniky. Do práce je také organicky včleněna obrazová příloha, většinou 

převzatá z jiných zdrojů, ale zčásti také samostatně pořízená. Umím si představit, že 

autor bude v podobném tématu pokračovat i během dalšího studia, je však potřeba si 

uvědomit, že pro vyšší typ kvalifikační práce je potřeba neopomíjet právě 

teoretickokulturní část a směřovat své téma k vývodům relevantním pro obor ruský 

jazyk a literatura. Ve svém hodnocení beru v potaz skutečnost, že se jedná o 

bakalářskou práci.  



Práce splňuje požadavky kladené na bakářskou práci, doporučuji ji k obhajobě a 

hodnotím stupněm výborně.  
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