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Posudek oponenta diplomové práce 

 

Jméno a příjmení studenta/studentky: Bc. 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 oponenta práce: prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D. 

 

 

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  2 

 

Stručné hodnocení: 

Viz bod 6. 

___________________________________________________________________________ 

 

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 1 

 

Stručné 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 2 

3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným 

v úvodu práce 

2 

 

Stručné hodnocení: 

Viz bod 6 

___________________________________________________________________________ 

   

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 2 

 

Stručné 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: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

Pavel Fousek se ve své práci věnuje tématu, které dosud nebylo probádáno českými ani 

německými historiky. Jde přitom o téma stěžejní, dotýká se podstaty vztahů s naším největším 

sousedem, silně zatíženým druhou světovou válkou.  Fousek k výzkumu přistoupil 

odpovědně, provedl rozsáhlou heuristiku. Zpracoval poměrně obsáhlou dokumentaci 
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československé mise uloženou v AMZV. Podal tak poměrně komplexní pohled na činnost 

tohoto kvazidiplomatického zastoupení ve sledovaném období. Jeho činnost se pokusil 

zarámovat do širších souvislostí světové a československé politiky ve vztahu k Německu a to 

již od válečného období. S ohledem na výše uvedené je práce podstatným příspěvkem 

k dějinám československo-německých vztahů.  

Přes výše uvedené dílo přece jen trpí určitými nedostatky.  Některé vznikly objektivně a 

souvisí se stavem pramenné základny, která, jak autor uvádí, neumožňuje postihnout některé 

zásadní momenty vývoje 50. let, resp. jejich československou reflexi (např. vstup SRN do 

NATO). Chybí však i některé další významné momenty. Například okolnosti vzniku mise, 

metod práce, kompetenčního vymezení (MNO vs. MZV) apod., které by si zasloužily 

samostatnou část. Nestačí jen stručný výklad v kapitole 3. 3. věnovaný krátkým životopisným 

medailonům vedoucích mise, který navíce přichází pozdě, až ve třetině díla. Je to poněkud 

symptomatické, protože autor vlastně nesleduje činnost mise, ale vývoj československo-

německých vztahů ve velmi širokých souvislostech studené války. Dále mj. chybí 

soustavnější podání reakce mise a její pražské centrály na problematiku Československem 

zkonfiskovaného majetku sudetských Němců. Jak Praha hodnotila tzv. Überleitungsvertrag 

mezi západními spojenci a SRN z 23. 10. 1954? Z pohledu čs.-něm. vztahů šlo o zásadní 

dokument, o němž ovšem autor nereferuje. Sledovala čs. vojenská mise majetkovou 

problematiku, resp. vývoj majetkových nároků sudetských Němců nejen vůči ČSR, ale i 

SRN? Podobně je třeba se ptát, na kolik se čs. diplomaté věnovali analýze vnitropolitických 

poměrů v SRN. Jak reflektovali značnou nejednotnost v zahraničněpolitickém směřování 

klíčových politických stran, zejména CDU a SPD?  Pokoušeli se například využívat 

neutralitních nálad v SPD? Referovali pouze o situaci, či se ji snažili aktivně ovlivňovat? 

V tomto směru autor nabízí jen dílčí informace (kap. 8. 1. 2), které nejsou uvozeny odbornou 

literaturou (např. Peter Siebenmorgen, Gezeitenwechsel. Aufbruch zur Entspannungspolitik, 

Bonn 1990). Autor se věnuje řadě témat z oblasti mezinárodních vztahů a vnitřní čs. politiky 

(viz poněkud nadbytečná kapitola 3.1 ke směrům čs. zahraniční politiky před 1948) zůstává 

tak ovšem někdy na povrchu a práce není vždy dostatečně přehledná. Bylo by bývalo 
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vhodnější více se koncentrovat na samotnou činnost mise. Pokusy autora o příliš široké 

zasazení její činnosti do souvislostí naráží na značnou komplikovanost německé otázky, jejíž 

postihnutí by vyžadovalo ještě rozsáhlejší studium literatury (např. k činnosti kontrolní rady, 

kde autor opomenul zásadní práci: Mai, Günter, Der Allierte Kontrolrat in Deutschland 1945-

1948. Allierte Einheit -- Deutsche Teilung? Berlin 1995, poměrům v jednotlivých okupačních 

zónách /např. H. Rupieper a další/, mezispojeneckým vztahům). Takto autor zůstává na 

povrchu, např. když na s. 56 s odvoláním na „některé historiky“ tvrdí, že vítězné velmoci 

„neměly po skončení druhé světové války žádné konkrétní plány, jak naložit s poraženým 

Německem“. Plány měly všechny, ale často se měnící a leckdy protichůdné a to i na úrovni 

jednotlivých mocností (např. Morgenthau vs. State Department v USA).  

Přes výše uvedené nedostatky však práce rozhodně splňuje nároky na kvalifikační výstup 

tohoto typu a doporučuji ji k obhajobě.          

___________________ ________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

Viz bod 6. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Navržená známka: výborně/velmi dobře. 

 

 

 

Datum: 28. 8. 2022      Podpis: 
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