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Posudek oponenta 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: doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc. 

 

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  3 

1.2 Úplnost použitých zdrojů z hlediska současného stavu bádání  3 

 

Stručné hodnocení: 

Použitou literaturu považuji za velmi torzovitou, chybí v ní celá řada zásadních prací (a to jak 

základních edicí, syntéz či dílčích studií vztahujících se k tématu), blíže viz Stanovisko 

oponenta k diplomové práci. Váhal jsem mezi stupni 3 a 4, nakonec jsem se přiklonil ke 3. 

Z hlediska pramenů je situace lepší, byť bych očekával větší využití fondu Telegramy 

odeslané a došlé z fondu AMZV. 

___________________________________________________________________________ 

 

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 2 

2.2 Cíl z hlediska metodologie oboru je zvolen relevantně 2 

 

Stručné hodnocení: 

 

___________________________________________________________________________ 
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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 3 

3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným 

v úvodu práce 

2 

 

Stručné hodnocení: 

Strukturu práce lze sice považovat za logickou, ale některé pasáže z oblasti obecných dějin 

druhé světové války bych považoval za zbytné, na jejich místě bych očekával větší pozornost 

osobě hlavního aktéra či československo-sovětským vztahům. V zásadě lze říci, že struktura 

práce odpovídá metodologii a metodám deklarovaným v úvodu práce. Viz též stanovisko 

oponenta k diplomové práci. 

___________________________________________________________________________ 

   

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 3 

4.2 Interpretace pramenů a literatury v jejich vzájemných souvislostech 3 

 

Stručné hodnocení: 

Obdobně jako v heuristice i zde narážím na problém nedostatečné znalosti literatury. Také 

bych očekával konfrontaci pramenů a literatury, zejména memoárové, což se týká např. často 

citovaných Feierabendových pamětí, které bývaly hojně využívány, ale teprve publikace 

stenografických Zápisů za zasedání československé vlády v Londýně umožnila verifikovat 

řadu Feierabendem zkreslených skutečností, které uváděl zejména na obhajobu své pozice 

v zahraničním odboji. 

___________________________________________________________________________ 

 

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

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 
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5.1 Stylistika a pravopis 2 

5.2 Použitá terminologie 2 

 

Stručné hodnocení: 

Jazyková forma je uspokojivá. V gramatice nalézám určité chyby a překlepy (Protektorát, 

Rudou Armádou, Spojené státy Americké, se sovětským svazem, Kapratsko-dukelská 

operace), někde falíruje shoda přísudku s podmětem etc. Chyby v místních i vlastních 

jménech – Šlepetovce (správně Šepetovce), Klementis (správně Clementis), Strange (správně 

Strang), Boncourt (Boncour), Schullenburg (správně Schulenburg)… 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

 

Vzhledem k poměrně rozsáhlé absenci relevantní literatury autor dochází v některých 

pasážích k chybné interpretaci a některé důležité skutečnosti mu unikly vůbec. Kdyby 

zaregistroval příslušné svazky stenografických zápisů ze schůzí čs. exilové vlády, nemohla by 

mu uniknout pro posouzení Fierlingerovy činnosti v Moskvě klíčová skutečnost, že 

československá exilová vláda se v roce 1944 opakovaně usnesla v červenci a říjnu na 

Fierlingerově odvolání z Moskvy, nicméně prezident usnesení vlády nevyhověl, což 

vzbuzovalo velmi negativní reakce některých ministrů, zejména Masaryka a Ripky, do jejichž 

resortu velvyslanec spadal. Pokusy o odvolání byly vyvrcholením nespokojenosti vlády 

s působením Fierlingera v Moskvě, kde začasté jednal v rozporu s instrukcemi své vlády. 

Obdobně kdyby zaregistroval příslušný svazek Dokumentů čs. zahraniční politiky (1943/1), 

objevil by se další nezmíněný a závažný problém: velvyslanec zřejmě nepřípustně zasahoval 

do procesu textace československo-sovětské spojenecké smlouvy z r. 1943. Stejně tak není 

zmíněno Fierlingerovo nepřípustné zasahování do tisku československých bankovek, které 

byly tištěny v SSSR.   

Ještě poznámka na závěr: v některých partiích práce se mi trochu Fierlinger ztrácí na úkor 

Beneše, Svobody či některých dalších politiků nebo vojáků. 
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___________________________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

 

Z čeho usuzujete na inklinaci Ludvíka Svobody ke komunismu (s. 24)? 

 

Proč považujete československo-sovětskou smlouvu z prosince 1943 za nešťastnou pro 

Československo (s. 76) a že Beneš „neviděl zřejmá nebezpečí, která ze smlouvy a 

mezinárodní situace dlouhodobě plynula“ (s. 85)?  

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Navržená známka: 

3 

 

 

Datum: 30. srpna 2020    Podpis: doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc. 


