Posudek na disertační práci Zdeňka Bělonožníka Sovětská civilizace. Fenomén SSSR
v reflexi soudobé ruské sociologie.
Předložená disertační práce je myšlenkově vyzrálou studií, která je postavena na adekvátní
znalosti diskurzu fenoménu Sovětského svazu jak v rámci ruské společenskovědní fronty, tak
západní sovětologie. Je podaná s dostatečným nadhledem, čtenářsky přitažlivou formou i
srozumitelným jazykem a přitom nic neslevuje z odbornosti výkladu.
Snad by se dalo vytknout, že práci chybí standardní úvod, ve kterém by autor popořádku, jak
je obvyklé, nejdříve vysvětlil téma práce a jeho význam, svoje uchopení a cíle, kterých chce
dosáhnout a metodu či metodiku, jak chce a bude postupovat.
Úvod totiž začíná diskusí hlavních směrů západní sovětologie a naváže hned přehledem
směrů či konceptů postsovětské reflexe SSSR (a současného Ruska) ruskými autory s jasným
rozdělením do dvou ideových táborů (liberálního a patriotického). Takto pojatý úvod je
z hlediska očekávání čtenáře mírně překvapivý, ale na druhou stranu je okamžitým a
především čtenářsky poutavým vstupem do problému včetně toho, že na několika stránkách
vymezuje jeho světové i národní kontury a předznamenává dikci celého textu.
Jak autor uvádí (až na konci tohoto vstupního strukturovaného přehledu západního i ruského
diskurzu dané problematiky), jde o shrnutí výsledků jeho diplomové práce. Zde pak logicky
navazuje vysvětlením, v čem předložená disertační práce rozvíjí danou tématiku, jakým
odlišným způsobem, je téma uchopeno a rozpracováno. (Deskripce v případě diplomové
práce, kritické zhodnocení textů vybraných autorů a jejich zasazení do širších souvislostí
v předkládané disertační práci). K tomu je vhodně použita koncentrace srovnání obou prací
do tabulkové formy (viz tabulka č.1). Tabulkové shrnutí je pak využíváno i v jiných částech
textu a je vskutku nápaditým řešením, jak podat čtenáři v koncentrované podobě výsledky
rozsáhlých rozborů myšlenek a konceptů autorů, kteří reprezentují současný
společenskovědní diskurz v Rusku.
I když vstupní část práce má daleko do běžného úvodu, není tomu tak, že by autor zcela
pominul zformulovat cíle předložené práce. Učiní tak v několika odstavcích na str.15, které
ale především zaměřuje na vysvětlení svojí pozice při představení a zhodnocení reflexe
„sovětské civilizace“ (zde trochu předbíhám vlastní autorův výklad ve snaze o stručné
pojmenování společnosti o jejíž reflexi v dílech vybraných autorů jde, o „sovětské civilizaci“
mluví první z nich Kara Murza. Vzhledem k tomu, jak je problematika předrevolučního Ruska,
Sovětského Svazu, socialismu a komunismu, současného Ruska vnímána obecně na Západě a
konkrétně u nás, se autor domnívá (souhlasím, že zcela realisticky), že každé narušení tohoto
obrazu může vyvolat pochybnosti o dostatečné nezaujatosti a objektivitě provedeného
bádání. Nemyslím si, že toto zdůrazňování možných obtíží při narušování často ideologických
stereotypů na jedné či druhé straně je potřebné. Autor v celém textu (a to se týká i úvodních
pasáží) prokazuje více než dostatečný odstup a nadhled nad všemi politickými,
ideologickými, geopolitickými, nacionalistickými a dalšími –ismy, takže o vědecké objektivitě
rozboru nemůže být pochyb.
Nelze si ovšem nepovšimnout, že se autor soustřeďuje na nejkontroverznější etapy vývoje
„sovětské civilizace“, že se nevyhýbá žádnému z témat, i když volba S. K. Murzy, A. S.
Paranina, A. Šubkina mapuje hlavní a ne extrémní proudy reflexe.

Autor se také nijak nevyhýbá úvahám navýsost politickým či ideologickým. Nechává odeznít
v tomto duchu vedenou argumentaci různých, nejen vybraných tří autorů. Je mu cizí čistě
akademické traktování zkoumané problematiky. Bez servítků hovoří o rusofobii, o
předpojatosti té či oné strany, o západních i ruských mýtech, o ideologizovaných
hodnoceních a tak dále a tak podobně. Pro nezaujatého čtenáře je opravdu potěšením číst
takto plnokrevný text.
Kromě již uvedených předností práce je podle mne třeba vyzdvihnout přehlednou strukturaci
textu a hlavně pak informativní a nápadité (a mírně provokativní) názvy jednotlivých kapitol
a subkapitol. Tyto názvy umožňují čtenáři rychlou orientaci v myšlenkových světech
zvolených autorů (a v tematizaci jejich pohledu na diskutovanou problematiku) a případně i
selektivní četbu umožňující čtenáři vybrat si, co ho zvlášť zajímá, či jednoduchý návrat k již
přečtenému.
Autor v závěru práce předjímá možné námitky oponentů resp. odborné veřejnosti a tím staví
posuzovatele práce do složité situace. Všechny myslitelné námitky související s volbou
předmětu práce, z volbou sledovaných autorů, s volbou vědní oblasti, v rámci které je téma
diskutováno (a jejíž pojmový aparát, koncepty společnosti atd. autor užívá), ….jsou Zdeňkem
Bělonožníkem vysloveny a jsou na ně dány dostatečně argumentačně podložené odpovědi,
se kterými nezbývá než souhlasit.
Jistě je možné v práci najít některé zkratkovité úvahy, mírně nelogické přeskoky z jednoho
tématu na téma druhé, z jednoho autora na druhého, na některých místech odhalit či vnímat
určitou stereotypnost výkladu či opakování již řečeného. To však nikterak nesnižuje celkové
vyznění předložené práce: jde o vyzrálou sociologicky pojatou studii, která nadstandardně
splňuje všechny požadavky kladené na dizertační práci.
Práci doporučuji k obhajobě.

Pro diskusi při obhajobě navrhuji:
- zamyšlení nad tím, do jaké míry by se koncept „sovětské civilizace“ dal aplikovat na českou
společnost v době reálného socialismu, resp. v jednotlivých vývojových stádiích mezi roky
1948-1989.
- diskusi výběru analyzovaných autorů s ohledem na míru jejich sociologického myšlení
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