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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Práce srovnává zahraniční politiku dvou států Varšavské smlouvy, Polska a Rumunska, se zaměřením na konec 

60. let a invazi  Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Ačkoliv oba státy byly členy paktu, Polsko 

invazi jednoznačně podporovalo, zatímco Rumunsko invazi a účast na ní odmítlo. Student v zásadě formuluje 

hypotézu, že tyto odlišné postoje vycházely z dlouhodobě odlišného směřování zahraniční politiky obou států 

(parafrázuji krkolomnou formulaci hypotézy na s. 9). 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

K dosažení stanoveného cíle sleduje práce vývoj zahraniční politiky Polska a Rumunska od nástupu Władysława 

Gomułky a Nicolae Ceaușeska k moci až do konce 60. let. Zaměřuje se přitom na otázku vztahu obou států k 

SSSR a vymezuje klíčové otázky jejich zahraniční politiky. Ukazuje, že už v předcházejícím období se projevilo 

odlišné směřování zahraniční politiky obou států – Polsko a Rumunsko mělo jiné vztahy se Spolkovou 

republikou Německo a odlišně vlády těchto států také reagovaly na Šestidenní válku v roce 1967. 

Práce mohla být o něco více ukotvena v literatuře o zahraniční politice komunistických zemí a debatách o 

závislosti a samostatnosti jejich zahraniční politiky. Tím by mohlo bývalo dojít k hlubší problematizaci tématu.  

Některé popisované události bývaly mohly být přesněji a pečlivěji popsány na základě důkladnějšího studia 

sekundární literatury – např. klíčové okamžiky dějiny PLR jako tzv. červen 1956, březen 1968, prosinec 1970. 

Stejně tak vybrané události jako Rapackého plán nebo pastýřský list polských biskupů z roku 1965 bývaly mohly 

být o něco lépe vystiženy. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Jazykový projev by mohl lépe odpovídat akademickému stylu. Objevují se zde formulace, které jsou nevhodné 

pro svou expresivitu a exkluzivitu (samozřejmě, ohromný, totální, naprostý, neslýchaný, definitivně). Také 

některé metafory jsou svým vyzněním zavádějící (Rumunsko jako „nezvedený syn“ SSSR) a bývalo by bylo 

lepší pokusit se o přesnější charakteristiku situace vlastními slovy. Podobně hodnocení Gumułky jako politika 

„modernějšího střihu“ než Bierut (S. 14) je frází. Hlavní rozdíl mezi oběma politiky byla právě jejich pozice 

mezi Moskvou a Varšavou – Bierut byl stalinista a Gomułka byl „národním“ komunistou, za což byl také v 50. 

letech vězněn. 

Text je členěn do většího množství kratších odstavců, z nichž některé jsou vlastně jen jednou dlouhou větou. 

Bývalo by bylo lepší členit text do méně odstavců o více větách, aby text nepůsobil rozbitým dojmem. To by 

také studenta mohlo vést k tomu, aby spojoval myšlenky do větších celků. Výjimečně se objevují ortografické 

nedostatky (Nowy Sącz psaný jako Nowy Sacz, s. 33; Jiří Friedl psaný jako Jiří Friedel, passim). 

Citace a odkazy na literaturu jsou řádné. Objevují se ale chyby ve formátování odkazů na literaturu typu 

editovaného sborníku (Stibbe – McDermott), kde je nutné vždy uvést konkrétní citovanou kapitolu a její autory. 

Kontrola prokázala minimální shodu s cizími texty. 

Grafická úprava je přiměřená. Z formálních náležitostí je třeba zmínit jen anglické Summary, které je kratší, než 

bývá běžné, a působí odbytě. 

 

 



4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Studentovi se podařilo formulovanou hypotézu přesvědčivě doložit na základě rozdílů v zahraniční politice 

Polska a Rumunska na pozadí československé krize roku 1968. Bývalo by bylo vhodné věnovat více péči 

argumentační přesnosti na základě podrobnějšího studia sekundární literatury a také jazyku, který místy ztrácí 

akademický styl.   

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

  

Není představa o homogenitě východního bloku a závislosti zahraniční politiky „satelitních“ států na Moskvě 

spíše jen jedním krajním pólem historiografické debaty, který se při bližším zkoumání ukáže neudržitelný? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení D. 

 

 

 

Datum:         Podpis: 

 

V Praze 4. června 2021 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


