Posudek na disertační práci Zdeňka Bělonožníka Sovětská civilizace.
Fenomén SSSR v reflexi soudobé ruské sociologie
Předložená disertační práce je v českém prostředí jedinečná, a to vzhledem
ke zvolenému tématu. Už jenom tuto skutečnost, tedy, že se autor rozhodl
zpracovat jím zvolené – dodejme, že velmi obtížné – téma, zasluhuje na
ocenění.
Autor se rozhodl analyzovat soudobou ruskou diskusi o nedávné minulosti
Ruska (SSSR) na příkladu tří klíčových účastníků této debaty – S. Kara
Murzy, A. S. Panarina a A. Šubina. Tady se samozřejmě okamžitě naskýtá
otázka, proč autor zvolil za předmět svého zkoumání tyto tři autory a ne jiné.
Jakkoli lze donekonečna diskutovat o tom, zda by nebylo vhodnější pojednat
o autorovi takovém či onakém (v Rusku jich samozřejmě najdeme mnoho),
mám za to, že autor svoji volbu velmi přesvědčivě odůvodnil (str. 24-26).
Citlivě se mu podařilo nalézt optimální kombinaci seriosnosti a současně
ruské specifičnosti zmíněných autorů. Vyvaroval se tedy na jedné straně
volby autorů sice ruských, ale přístupově „západních“, tedy pro pochopení
uvedeného ruského diskursu „málo zajímavých“, a na straně druhé správně
nechal stranou autory, jejichž obskurnost nezná mezí (byť se samozřejmě
můžeme ptát, proč je v Rusku podobných „badatelů“ přehršel, to by však
vydalo na samostatnou a hlavně jinou práci).
S tím souvisí další klad práce, kterým je její objektivita. Autor se drží
osvědčených empiricko-analytických tradic společenských věd a nenechává
se unést žádnými předpojatostmi. V případě autorem zvoleného tématu to
jistě nebylo snadné.
Autorova práce se navzdory názvu nachází na pomezí několika
společenskovědních disciplín, zejména pak sociologie, politologie a
historiografie. Není to ovšem chyba. Naopak je nutné takový přístup
vyzdvihnout, protože samotné ruské diskuse o historii Ruska tradičně nikdy
nebyly a nejsou „jednooborové“. Na druhou stranu takový – nutný – přístup
skýtá řadu úskalí, přičemž autor se některých nedokázal vyvarovat.
Především je to jistá autorova nevyváženost v hloubce využití teoretického
potenciálu jednotlivých oborů. Týká se to kupříkladu politologie. Autor zcela
pominul politologickou literaturu věnovanou (podle mě ne vždy oprávněně
odmítaným) teoriím totalitarismu (rozhodně za ní nelze považovat
neobjektivní a zideologizovanou práci Michala Reimana O komunistickém
totalitarismu a o tom, co s ním souvisí, z níž autor na str. 47 rozsáhle cituje
Reimanovo absurdní srovnávání nacismu/fašismu a komunismu). Občas se
mu pak stane, že použije z hlediska teorie politiky nesprávný termín (např.
„totalitní mentalita“ na str. 18), nebo podcení některé aspekty fungování
sovětského režimu (např. na str. 57 chybí zmínka o ideologických okolnostech
tvrdých represí v oblasti pracovní morálky, kdy dělníkova chyba v továrně
není považována za chybu, ale z ideologických důvodů rovnou za sabotáž,
kterou je samozřejmě nutné trestat co nejpřísněji).

Z formálního hlediska je nutné vyzdvihnout jazykovou kultivovanost textu.
Velmi zajímavé jsou srovnávací tabulky. Předložená práce bezpochyby
naplňuje všechny metodické náležitosti odborného textu. Ovšem práce je
disertační, tedy absolventská, a jako taková by měla vykazovat jisté „školské“
náležitosti. Z tohoto hlediska bych uvítal jinou strukturu úvodu a závěru práce.
Autor měl jistě zajímavé a potřebné obecnější úvahy o ruské historiografii,
sovětologii apod. umístit nikoli do úvodu, ale do samostatné teoretické
kapitoly, zatímco samotný úvod by měl obsahovat vysvětlení zvoleného
tématu včetně odůvodnění, metodologii, hypotézy, rozbor literatury apod.
Některé z těchto věcí poněkud překvapivě najdeme v závěru práce, kterému
by více slušelo shrnutí hlavních autorových tezí a argumentů.
Závěrem bych rád konstatoval, že autor navzdory výše zmíněným – spíše
dílčím – nedostatkům svůj úkol jednoznačně zvládl. Dokázal správným a
originálním způsobem zpracovat obtížné téma. Prokázal schopnost
samostatné badatelské práce. Výsledkem je vědecká analýza v pravém slova
smyslu
(nikoli
pouhá
mechanická
kompilace),
která
v českém
společenskovědním prostředí nemá obdoby. Rozhodně bych se přimlouval za
její publikování v podobě knižní monografie.
Předloženou disertační práci v každém případě doporučuji k obhajobě.
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