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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): Cílem práce Anheliny Drymanovich bylo 

rozebrat, jaké příčiny vedly sovětskou politiku ke sblížení s nacistickým Německem roku 1939 a to 

s přihlédnutím k širšímu kontextu  bilaterálních sovětsko-německých vztahů i mezinárodního vývoje. 

 

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

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

     Jde o téma, které nalezlo odborné zpracování v řadě publikací, především po zpřístupnění sovětských, resp. 
ruských archivů. Studentka využila ke zpracování tématu ruskojazyčné, anglojazyčné i české zdroje. 

V závěrečném seznamu zdroje správně rozdělila na pramenné a odbornou literaturu, ale přitom  chybně 

zařadila edici spisů komisaře Čičerina, spisek jeho nástupce Litvinova a edici dokumentů Sevostjanova mezi 

sekundární zdroje. Autorka se k metodologii tématu příliš nevyjadřuje; uchopila téma jako klasický 

pozitivistický vývoj politických vztahů. Chybí bohužel podrobnější rozbor použitých pramenů a literatury. 

Použité informační zdroje jsou dostačující; je však třeba vytknout opomenutí důležité práce historika B. 

Litery k sovětské zahraniční politice 1917-1945.  

 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): Jazykový projev a stylistika jsou na dobré úrovni. Autorka 

správně pracuje s citacemi a odkazy na zdroje. Odborný styl se vcelku podařilo udržet; jen občas autorka 
sklouzává k žurnalisticky emotivním obratům. 

  

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Autorka přehledně a srozumitelně podává výklad vývoje sovětsko-německých vztahů v širším meziválečném 

období od sblížení v Rapallu. Její závěry ohledně příčin, které vedly sovětskou politiku ke sblížení 

s nacistickým Německem a podpisu paktu Molotov-Ribbentrop odpovídají poznatkům odborné literatury. 

Zadání s využitím relevantní literatury splnila. Text splňuje i formální náležitosti rozsahu. 

Práce se pohybuje v rovině přehledového kompilačně narativního textu.   

Celkové hodnocení: jde o práci, která naplňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a lze ji doporučit 

k úspěšné obhajobě.  
 

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

  

Došlo v sovětsko-britsko-francouzských jednáních v létě 1939 k nějakým posunům v otázce sovětské vojenské 

pomoci?  

Pokusil se během třicátých let Sovětský svaz o širší regionální bezpečnostní součinnost proti německé expanzi? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  Navrhuji hodnocení C – velmi dobře. 

 

 
Datum:         Podpis: 

 

 


