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

 

Kolegyně Veronika Homolová ve své diplomové práci sleduje v širokých mezinárodních 

souvislostech vývoj klajpedské otázky v meziválečném období. Nejprve definuje formu její 

autonomie, a to jak z hlediska mezinárodního práva, tak v komparaci s dalšími podobně 

spravovanými oblastmi v meziválečném období. Následně se zabývá vnitřním vývojem této 

oblasti v rámci Litvy, přičemž klade důraz na postoje tamního obyvatelstva k litevskému 

státu, resp. k sousednímu Německu. Třetí kapitola je pak věnována samotnému postoji Velké 

Británie k dění v Klajpedě a k narůstajícímu německo-litevskému konfliktu o toto území. 

Přestože tedy název práce naznačuje její zaměření na roli Británie jakožto jakéhosi 

mezinárodního arbitra v pnutí, jež zásadním způsobem akcelerovalo v důsledku kaunaského 

procesu „Neumann-Sass“ (s početnou organizací vedenou Theodorem von Sassem a Ernstem 

Neumannem, jež byla koncem roku 1934 obviněna a následně odsouzena k dlouholetým 

trestům – a ve čtyřech případech dokonce k trestu smrti – za spolupráci s německými nacisty 

a přípravu německé anexe Klajpedy), autorka věnuje značnou část textu rovněž analýze příčin 

německo-litevského konfliktu o toto území. 

 

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

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

 

Má jediná zásadní výhrada směřuje k heuristické základně této diplomové práce. Ta je 

postavena prakticky výhradně na odborné literatuře. Množství použitých titulů v několika 

jazycích by samo o sobě bylo adekvátní. Nicméně diplomové práci z oblasti dějin 

mezinárodních vztahů by jistě slušela práce s primární dokumentací. Samozřejmě by se 

nabízela výprava do britského Národního archivu, kde i během krátkého pobytu (1–2 týdny) 

mohla autorka získat dostatek cenných materiálů právě pro téma britského postoje ke 

Klajpedě – zejména z archivu Foreign Office. Samozřejmě takové možnosti byly po většinu 

uplynulého akademického roku omezeny vzhledem k přísným pandemickým opatřením. 

Přesto bylo možné pracovat alespoň s relevantními dokumenty rozsáhlé edice Documents of 

British Foreign Policy. Je škoda, že tak autorka neučinila – a na mé nabádání doslova 

„v hodině dvanácté“ tak jen do textu dosadila několik odkazů na dokumenty dohledatelné 

online. 

Jinak je ovšem třeba ocenit, že autorka na základě prostudované literatury nabízí 

neotřelé závěry, když argumentuje, že autoritářský litevský režim postupně ztratil 

mezinárodní podporu pro vlastní metodu řešení „klajpedské otázky“, jež spočívala ve snaze o 



politevštění tamního převážně německého obyvatelstva. Její argumentace je přesvědčivá, 

práce je navíc velmi dobře teoreticky i metodologicky ukotvena (viz celá 1. kapitola). Lze 

říci, že má též logickou strukturu, ale přeci jen poněkud málo prostoru je věnováno samotné 

britské politice vůči dané oblasti. 

 

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

na literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Text je napsán velmi dobrou angličtinou, což je jistě třeba ocenit. K citacím a odkazům na 

použitou literaturu nemám nejmenších výhrad. 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a 

slabé stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Tato práce je dobře koncipovaná a také zdařile napsaná. Přesto bych řekl, že na úrovni 

diplomové práce bylo možné podniknout větší úsilí zejména na poli heuristické přípravy. Jistě 

bych k tomu byl autorku od počátku nabádal – ale bohužel jsem k tomu neměl příležitost: Po 

mém souhlasu zhruba před rokem, že se zhostím úlohy vedoucího práce, mě kolegyně 

Homolová poprvé kontaktovala necelý měsíc před termínem odevzdání své práce – s tím, že ji 

skutečně píše a hodlá brzy odevzdat. V tak krátkém časovém intervalu jsem mohl přispět už 

jen víceméně dílčími připomínkami k rychle vznikajícím kapitolám. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

 

Protože autorka svou hlavní výzkumnou otázku týkající se britského postoje k otázce 

Klajpedy vztáhla zejména k samotnému vývoji v autonomní oblasti v kontextu německo-

litevského sporu o ni, zacílil bych své dvě otázky naopak právě k celkovému směřování 

britské zahraniční politiky a jejímu prosazování ve středovýchodní Evropě: 

1) Lze nalézt paralely mezi britským postojem ke Klajpedě a k obdobné (jakkoli 

z mezinárodněprávního hlediska pochopitelně odlišné) otázce Gdaňsku 

v meziválečném období? 

2) K zabrání Klajpedy/Memelu Německo přistoupilo přesně týden po okupaci zbytku 

českých zemí. Jakou úlohu sehrála přeci jen méně sledovaná anexe přístavu na Baltu 

v obratu britské politiky od appeasementu směrem k deterenci, jenž se už na konci 

března 1939 promítl do udělení britské garance Polsku? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

 

Práci Veroniky Homolové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji známkou B. 

 

Datum: 21. 6. 2021    Podpis:  Vít Smetana 
 

 

 

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. 


