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Posudek vedoucího diplomové práce 
 

Jméno a příjmení studenta/studentky:……Bc. Marek Hruška………………………………. 

Název práce: „Československo-sovětské vztahy během 2. světové války a role Zdeňka Fierlingera při 

jejich formování 

Jméno oponenta práce:…prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.…………………………… 

__________________________________________________________________________________ 

1. Heuristika (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku 

slovně formulovat hlavní výtky) 

1.1 Hodnocení použité literatury a pramenů  2-3 

1.2 Úplnost použitých zdrojů z hlediska současného stavu bádání  2-3 

 

Stručné hodnocení: 

Autor se opírá především o domácí archivní dokumenty.  Využil též memoárovou literaturu a 

odbornou literaturu (domácí i zahraniční). Opomenul přitom zejména některé významné 

pramenné edice (např. Dokumenty československé zahraniční politiky), nedostatky jsou také 

v oblasti odborné literatury, zde však pochybení nepovažuji za tak závažné. Na nutnost 

rozšířit zdroje (prameny, literatura), jsem diplomanta několikrát upozorňoval. 

__________________________________________________________________________ 

 

2. Řešení problému (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

2.1 Volba cíle práce odpovídá zadání 1 

2.2 Cíl z hlediska metodologie oboru je zvolen relevantně 1 

 

Stručné hodnocení: 

  Viz bod 6. 

___________________________________________________________________________ 
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3. Hodnocení struktury práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

3.1 Je struktura práce logická 1 

3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným 

v úvodu práce 

1 

 

Stručné hodnocení: 

Struktura práce odpovídá stanovenému cíli i metodám. 

___________________________________________________________________________ 

   

4. Hodnocení kvality textu práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

4.1 Analýza pramenů a literatury 1 

4.2 Interpretace pramenů a literatury v jejich vzájemných souvislostech 1 

 

Stručné hodnocení:  

Viz bod 6.   

 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Kvalita zpracování (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

5.1 Stylistika a pravopis 1 

5.2 Použitá terminologie 1 

 

Stručné hodnocení: 

Stylistika i pravopis jsou na dobré úrovni, z literárního hlediska je práce kvalitní. Obsahuje 

však drobné chyby – např. Klementis (správně Clementis, s. 90) či Spojené státy Americké (s. 

44).   

___________________________________________________________________________ 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 
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Marek Hruška se ve své diplomové práci věnuje tématu, které již bylo zpracováno v odborné 

literatuře. Opřen o studium nevydaných archivních materiálů se Hruška pokusil výsledky 

dosavadního bádání rozšířit, event. nově interpretovat. To se mu do jisté míry podařilo. 

Například kapitola 6. 4. o Fierlingerově působení v Kujbyševě přináší zajímavé, málo známé 

poznatky. Oceňuji úsilí, se kterým autor nastudoval značné množství nevydaných pramenů. 

Slabinou díla je nedostatečné zohlednění vydaných pramenů, byť Hruška některých zásadních 

edic využil. Navíc edice částečně substituuje studiem originálních dokumentů v archivech. 

Určitým hendikepem je i autorova snaha „zužitkovat“ v co největší míře shromážděný 

archivní materiál, takže práce je na některých místech přetížena fakty. Také některá autorova 

tvrzení a závěry jsou příliš subjektivní a slabě vyargumentované. Na s. 77 například píše o 

státech, „se kterými se po válce počítalo v sovětské sféře“, aniž by mj. upřesnil, z čeho 

vychází jeho přesvědčení o sovětském záměru vytvářet po válce vlastní sféru vlivu. Výsledky 

Cold War International History Project přitom v této oblasti (sovětské plánování poválečného 

světa) přinesly řadu nových poznatků. Přesto bych autorovu snahu fakta interpretovat spíše 

ocenil, vyšel tak z komfortní zóny a je na něm, aby své závěry obhájil. Přes výše uvedené 

nedostatky v heuristice považuji práci za poměrně kvalitní a doporučuji ji k obhajobě.   

 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

  

___________________________________________________________________________ 

 

Navržená známka: velmi dobře 
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