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

Práce analyzuje sovětsko-německé vztahy v období let 1922-1939 s cílem vysvětlit, proč v předvečer druhé 

světové války dala Moskva přednost spojenectví s hitlerovských Německem před dohodou s Francií a Velkou 

Británií. Autorka v závěru konstatuje, že dohoda s Německem naplňovala lépe bezprostřední sovětské vojensko-

strategické zájmy – zatímco západní demokracie a Sovětský svaz rozdělovalo tradiční nepřátelství a Molotovovo 

jednání s nimi proto bylo vedeno taktickými důvody ve snaze zvýšit hodnotu potenciálního sovětského 

příspěvku mezinárodním vztahům. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ: 

Práce vstupuje na silně probádané pole a její výzkumné teze proto vyžadovala důsledné metodologické ukotvení 

a invenční přístup k množství publikovaných pramenů. To se nepodařilo naplnit. Text je založen na starší 

odborné literatuře a několika dokumentech vybraných z elektronických databází, jejichž důvěryhodností nebo 

kontextem se autorka nijak nezabývá a ve svých závěrech se spokojuje se spoléháním na nijak pečlivě vybrané 

starší odborné publikace. Text proto postupuje velmi konzervativně dějinami mezinárodních vztahů v předvečer 

druhé světové války.  

Autorka si není vědoma aktuálních odborných sporů, které jsou v poslední době vedeny na jejím poli výzkumu, 

nesleduje ruskou argumentaci opřenou o důkladný archivní průzkum (zejm. Oleg Chlevňuk) a nezabývá se ani 

doplněními, které k jejímu tématu vyslovili revizionisté (S. Kotkin, S. Fitzpatrick). Kompletně je ignorována 

německá historiografie. Práce je tak spíše neobjevným kompilátem dříve řečeného, než že by se ambiciózně 

snažila vyjádřit k soudobému diskusi. Volí klasické zápletky, sleduje pouze základní sféry zahraniční politiky a 

jen vybrané vrcholné aktéry – přičemž se nijak nezabývá významnými dokumenty doby – pamětmi V. Molotova 

nebo deníkem Majského a dalších osobností, které o sovětsko-německých vazbách zanechaly podstatné zprávy. 

Autorka například také jen náznakem odkazuje na vliv velení a strategického plánování Rudé armády. Prakticky 

polovina statě se soustřeďuje na známá jednání roku 1939.  

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ: 

  

Práce neřeší svou metodologickou stránku, nevysvětluje pojmy, které užívá; nezabývá se ani klasifikací 

dostupných pramenů, ani oborných názorů specialistů. Poznámkový aparát obsahuje příležitostně formální 

chyby. V těchto směrech zůstává nárokům na bakalářskou práci autorka dlužna. 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  

 Práce není nijak originální, opakuje jinde řečené a o vlastní závěry se nepokouší. Příčinu spatřuji v autorčině 

ignorování odborné diskuse a z toho plynoucí neznalosti zásadních otázek, které odborná literatura již 

položila, a ke kterým tedy každá další práce na stejné téma musí zaujmout stanovisko. Málo ambiciózní cíl je 

tak naplněn zopakováním a shrnutím starších tezí historiků, kteří se k tématu vyjádřili s větší erudicí již dříve.  

 

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

Jaké otázky do tématu vytváření předválečných koalic vnesli revizionisté? 

Jakou roli hrály v sovětsko-německých vztazích různé části německé společnosti? 

Jak se Německu podařilo vystoupit ze sovětskou ideologií ostrakizovaného „nepřátelského kapitalistického 

Západu“? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

Práci doporučuji po zodpovězení výše uvedených otázek k obhajobě s hodnocením D. 

   

 



 

Datum:         Podpis: 

6.6. 2021       Daniela Kolenovská 

 

 

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. 

 

 


