
                             

 

 

 

 

 

Ústav světových dějin   

Ústav světových dějin 
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 
IČ: 00216208 
DIČ: CZ00216208 

Tel.: (+420) 221 619 207 
 

usd@ff.cuni.cz 
http://usd.ff.cuni.cz 
 
 

   
 

Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Jméno a příjmení studenta/studentky: Pavel Fousek 

Název práce: První desetiletí existence Spolkové republiky Německo pohledem 

Československé vojenské mise u Spojenecké kontrolní rady v Německu – vývoj problému od 

doby druhé světové války do roku 1958 

Jméno vedoucího práce: Mikuláš Pešta 

 

 

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  1 

1.2 Úplnost použitých zdrojů z hlediska současného stavu bádání  1 

 

Stručné hodnocení: 

Viz celkové hodnocení. 

___________________________________________________________________________ 

 

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 1 

2.2 Cíl z hlediska metodologie oboru je zvolen relevantně 2 

 

Stručné hodnocení: 

Viz celkové hodnocení. 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Hodnocení struktury práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 
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3.1 Je struktura práce logická 1 

3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným 

v úvodu práce 

2 

Viz celkové hodnocení. 

Stručné hodnocení: 

 

___________________________________________________________________________ 

   

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 1 

4.2 Interpretace pramenů a literatury v jejich vzájemných souvislostech 1 

 

Stručné hodnocení: 

Viz celkové hodnocení. 

___________________________________________________________________________ 

 

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

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

5.1 Stylistika a pravopis 1 

5.2 Použitá terminologie 1 

 

Stručné hodnocení: 

Viz celkové hodnocení. 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

Diplomová práce Pavla Fouska se věnuje vztahu poválečného Československa k 

(západo)německému sousedovi do roku 1958. Dění v západních okupačních zónách a 

následně ve Spolkové republice Německo sleduje pohledem Československé vojenské mise u 



                             

 

 

 

 

 

Ústav světových dějin   

Ústav světových dějin 
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 
IČ: 00216208 
DIČ: CZ00216208 

Tel.: (+420) 221 619 207 
 

usd@ff.cuni.cz 
http://usd.ff.cuni.cz 
 
 

   
 

Spojenecké kontrolní rady. Pro svou analýzu zvolil témata remilitarizace SRN, její integrace 

do západoevropských struktur a řešení otázky sudetoněmeckých vyhnanců.  

V první řadě je na práci třeba vyzdvihnout důkladnost samotného výzkumu. Autor podnikl 

desítky badatelských cest do Archivu Ministerstva zahraničních věcí, kde studoval 

diplomatickou dokumentaci k československo-německým vztahům. Další desítky návštěv pak 

byly vykonány v Národním archivu ČR – tuto snahu a vykonanou práci je třeba ocenit, i když 

nakonec materiály z tohoto archivu nebyly využity. Autor také prostudoval a zpracoval 

úctyhodné množství odborné literatury v češtině, angličtině a němčině; je vidět, že se 

v dosavadním výzkumu dobře zorientoval a navazuje na něj.  

Autor postihuje odbornou literaturou dosud málo zpracované téma, v čemž spočívá hlavní 

přínos diplomové práce. Jako největší slabinu identifikuji občasné sklouzávání do popisnosti 

na úkor analytického přístupu k látce. Tento problém je způsoben také tím, že ne ke všem 

otázkám byly dostupné archivní materiály pro celou zkoumanou dobu; někdy jsou tak mezery 

„zalepeny“ popisem převzatým z literatury. Výzkumná otázka i metody vytyčené k jejímu 

zodpovězení se tak v některých částech dostávají do pozadí. Neznamená to ovšem, že by 

práce byla pouhým kompilátem poznatků z literatury a archivů. Autor pracuje s historiografií 

studené války a jejími interpretačními přístupy; byť pracuje vědomě s přístupy diplomatické 

historie a vychází především z (neo)tradicionalismu, mnohdy tento v českém prostředí dosud 

dominantní směr na základě archivních zjištění reviduje a uvádí do nového kontextu. 

Po formální stránce není co vytknout, poznámkový aparát, gramatika i všechny další 

náležitosti jsou v pořádku.   

Navzdory dílčím nedostatkům se jedná o kvalitní diplomovou práci, která byla zpracována na 

základě rozsáhlého primárního výzkumu a obohacuje dosavadní bádání o nové poznatky. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 
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___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Navržená známka: výborně  

 

 

 

Datum: 23. srpna 2022      Podpis: 

 

 


