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Charakteristika tématu práce (max. 10 řádek):
Práce sleduje proměny ve výkladu sovětských represí (především z období stalinismu) od
konce 80. let 20. století do konce roku 2016. Na jedné straně sleduje postoj ruského státu, na
straně druhé pak postoj nezávislého hnutí Memorial. Všímá si rozporů, které ve výkladu
represí státu a Memorialu vznikají a snaží se je vysvětlit. Zatímco postoj Memorialu zůstává
po celou dobu konzistentní a snaží se represe dávat do širšího kontextu, ze strany státu vidíme
různé přístupy v dobách perestrojky, za vlády prezidenta Jelcina i v období prezidentství
Vladimira Putina. Práce také hledá příčiny současného tlaku ruského státu proti hnutí
Memorial, který zesílil především po roce 2014. Na pozadí hlavního tématu práce představuje
také stručnou historii hnutí Memorial, jeho vývoj a konkrétní projekty a postoje.
Zdůvodnění úprav a změn tématu od zadání projektu do odevzdání práce (max. 10 řádek):
Z blíže neidentifikovaného plánovaného popisu vztahu ruské společnosti k sovětským
represím jsem se dopracoval k tzv. case study, kdy na základě analýzy vztahu konkrétního
sdružení k ruskému státu a k výkladu stalinských represí upozorňuji na celoruský problém se
vztahem k minulosti. Hledal jsem, jakým způsobem téma vztahu ke stalinské minulosti
uchopit, na co se soustředit. Po konzultacích s vedoucím práce i vedoucím bakalářského
semináře jsem dospěl k závěru, že by se středobodem mé práce mělo stát právě hnutí
Memorial, na němž, resp. jeho vztahu k ruskému státu, se dá problemtika recepce stalinismu
dobře ilustrovat.
Struktura práce (hlavní kapitoly obsahu):
1.kapitola - Stalinismus a jeho reflexe od 50. let do období Perestrojky
2.kapitola - vznik Memorialu a jeho vývoj do roku 1991
3.kapitola - Memorial v Jelcinově Rusku do roku 1999
4.kapitola - Memorial a Putinovo Rusko (do roku 2014)
5.kapitola - Nová vlna represí – od anexe Krymu v roce 2014 do konce roku 2016
Prameny a literatura (výběrová bibliografie, max. 30 hlavních titulů):
Applebaum, Anne: Gulag. Historie. Praha - Plzeň: Pavel Dobrovský BETA a Jiří Ševčík, 2004
Barnes, Steven: Death and Redemption. The Gulag and the Shaping of Soviet Sciety. New
Jersey: Princeton University Press, 2011
Borák, Mečislav: České stopy v Gulagu. Z výzkumu perzekuce Čechů a občanů ČSR v

Sovětském svazu. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2003
Brown, Archie: Vzestup a pád komunismu, Praha: Jota, 2011
Černoušek, Štěpán: „Kam v Rusku za Gulagem?“, in Paměť a dějiny, 4/2010, str. 68-69
Daniel, Alexandr: „Pamjať o stalinizme: Regionalnyj aspekt“, in Kodin, E. V. (ed.): Istorija
stalinizma: repressirovannaja rossijskaja provincija. Moskva: ROSSPEN, 2011
Daniel, Alexandr: úvodní proslov, in Historie versus propaganda. Vztah k minulosti v
současném Rusku – sborník z konference, Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016
Giesen, Anke: „Raskolotaja pamjať: Otraženie konflikta vokrug memorialnogo centra Perm36 v rossijskich media“, The Journal of Social Policy Studies, Volume 13. № 3. 2015, str. 363 –
376
Khapaeva, Dina: „Triumphant memory of the perpetrators: Putin’s politics of reStalinization“, in Communist and Post-Communist Studies 49 (2016), str. 61-73
Kononov, Anatolij: „K istorii prinjatija rossijskogo Zakona O reabilitacii žertv političeskich
repressij“, in Reabilitacija i pamjať, ed. Jan Račinskij, Moskva: Meždunarodnyj Memorial,
2016
Latypov, Robert: „Repressii podajutsja kak epiděmija,a ně kak splanirovannye prestuplenija
gosudarstva protiv graždan“, Zvezda.ru, 19. 8. 2015, http://zvzda.ru/columns/3151b4544f20
Laquer, Walter: Putin a putinismus. Rusko a perspektivy jeho soužití se Západem, Praha:
Prostor, 2016
Lukaševskij, Sergej: vystoupení na konferenci EU-Russia Civil Society Forum, Berlín, 2. 3.
2015
Miller, Alexei: „Russia. Power and History“, in Russian Politics and Law, vol. 48, no. 4, 2010,
str. 8-34
Polišenská, Milada: Čechoslováci v gulagu a československá diplomacie 1945-1953, Praha:
Libri, 2006
Pomerantsev, Peter: Nic není pravda a všechno je možné, Praha: Dokořán, 2016
Roginskij, Arsenij: „Ne isključeno, čto rešenie po nam už vypisano“, rozhovor pro Colta.ru,
22.3.2013, http://archives.colta.ru/docs/17396
Sherlock, Thomas: „Confronting the Stalinist Past: The Politics of Memory in Russia“, in The
Washington Quarterly, Spring 2011, str. 93-109
Sherlock, Thomas: „Russian politics and the Soviet past: Reassessing Stalin and Stalinism
under Vladimir Putin“, in Communist and Post-Communist Studies 49 (2016), str. 45-59
Svoboda, Karel: „Šeď Putinovy historické politiky“, in Acta Universitatis Carolinae, Studia
Territorialia, 2014, 1-2, str. 49-68

Zubov, Andrej (ed.): Dějiny Ruska 20. století – díl I, Praha: Argo, 2014
Zubov, Andrej (ed.): Dějiny Ruska 20. století – díl II, Praha, Argo: 2015
Zubov, Andrej: úvodní proslov, in Historie versus propaganda. Vztah k minulosti v
současném Rusku – sborník z konference, Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016
Podpis studenta a datum
Schváleno
Vedoucí práce
Vedoucí bakalářského semináře
Garant oboru

Datum

Podpis

