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Podle zadání se diplomová práce měla soustředit na analýzu rakouské zahraniční 

politiky v letech 1932-1933, především na komparaci vztahu k Německu před a po 

převzetí moci nacisty a k Československu. Stranou zájmu neměly zůstat ani 

hospodářské dějiny. Výsledkem měla být analýza na základě práce s nevydanými a 

vydanými prameny (včetně internetových zdrojů). Důraz bude kladen též na práci s 

odbornou literaturou, odbornými časopisy. 

Autor zadání splnil, neboť na základě kvalitní analýzy došel k závěrům, že rakouské 

politické elity odmítaly vzájemný dialog a dosažení konsenzu. Dále, že proti jehož 

způsobu vedení politického boje rakouská NSDAP nedokázaly ostatní politické 

subjekty nalézt účinnou protizbraň. To nutilo kancléře zabývat se alternativními 

způsoby vládnutí, aby nemusel spoléhat na nejistou vládní většinu. Autor tvrdí, že 

pokud by vládní garnitura a Dollfuss sám jednali podle demokratické politické 

kultury, jistě by našli demokratické řešení vzniklé parlamentní krize. Kancléř však 

využil příležitosti a s takřka bezvýhradnou podporou vlády a mateřské strany 

postupně a systematicky odstraňoval politický pluralismus a zaváděl autoritativní 

režim. Vedoucí představitelé země jednali na základě antidemokratického a 

antipluralistického přesvědčení a veřejnost na obranu demokracie prakticky 

nevystoupila. Proto se M. Šepták přiklonil k tezi těch historiků, kteří přičítají 

nedemokratické změny v Rakousku více tamnímu politicko-ideovému klimatu než 

vlivu zahraničí. V oblasti diplomacie rozpracoval kancléřovo odmítnutí různých 

variant dunajské federace i orientace na Francii. Velkou pozornost věnoval 

Hirtenberské aféře. Analyzoval i vztah Rakouska k Německu v éře prezidiálních 

kabinetů a k Československu. Autor popsal Dollfussovu "čilou aktivu, vůli, schopnost 
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stanovit správnou strategii a dovedně manévrovat". Odmítl ho označit za "vraha 

dělníků" či "kancléře hrdinu". Předložil velmi fundovanou analýzu etablování 

autoritativního režimu v Rakousku. 

Diplomant se svého úkolu zhostil velmi zodpovědně, všechny zadané úkoly splnil. 

Během diplomového semináře prokázal, že si osvojil základní metody práce historika. 

Zvládl bibliografickou přípravu, pečlivě se seznámil s dosavadní odbornou a 

populárně vědní literaturou k danému tématu a plně jí využil, současně zhodnotil i 

několik dlouhodobých pobytů na německých a rakouských univerzitách. 

Při studiu odborné literatury se zaměřil nejen na německé, rakouské, anglosaské 

historiky, ale i na české a polské odborníky. Pracoval též s odbornými časopisy, 

především využil: Historische Zeitschrift, Mitteilungen des Osterreichischen 

Staatsarchivs, Prague Papers on History of lnternational Relations, Vierteljahreshefte 

mr Zeitgeschichte, Moderní dějiny. Podobně využil i řadu odborných sborníků a 

sborníků vydávaných k životním jubileím významných historiků. 

Při hledání odpovědí na stanovené otázky a úkoly autor vycházel především 

z nevydaných a vydaných pramenů, tedy "mapoval" klíčové události a posuzoval 

jejich průběh a výsledek na základě analýzy pramenů. V tomto ohledu diplomová 

práce výrazně přesahuje obvyklý standart. Jako jednoznačně pozitivní skutečnost lze 

ocenit jeho práci s nevydanými archivními dokumenty. Využil fondů Osterreichisches 

Staatsarchiv, Wien (Archiv der Republik); Allgemeine Verwa1tungsarchiv; Verein mr 

die Geschichte der Arbeiterbewegung, Wien; Archiv des KarI von Vogelsang 

lnstitutes, Wien; Politisches Archiv des Auswartigen Amtes, Berlin; Bundesarchiv, 

Berlin; Archiv Ministerstva zahraniční věcí, Praha; Masarykův ústav-Archiv 

Akademie věd České republiky, Praha, Archiv Ústavu Tomáše G. Masaryka; Národní 

archiv, Praha; Archiv České Národní banky, Praha; Archiv Národního muzea, Praha; 

Vojenský ústřední archiv, Praha. Samozřejmě pracoval i se základními edicemi, 

korespondencí a paměťmi, takže diplomant cituje např. z děl čelných politických 

představitelů dané doby. Stranou zájmu nezůstaly ani dobové prameny a internetové 

zdroje. 

Diplomová práce je rozdělena na úvod, čtyři kapitoly a závěr. Rozsah kapitol je 

vyvážený. Pasáže podepřené studiem nevydaných a vydaných dokumentů a odborné 

literatury se vyznačují vysokou kvalitou. Vynikajícím způsobem využil prameny, 

často z nich cituje a vyvozuje příslušné závěry. V tomto směru překročila práce 

standardní kompilační úroveň diplomových prací. Vedle originality tématu a 

2 



heuristické základny je jejím nesporným kladem také jednoduchá a přehledná 

struktura. Autor místy volil formu až příliš detailních rozborů různých problémů a 

text doplnil řadou velmi obsáhlých bibliografických odkazů. Nutno ale ocenit 

biografické odkazy na klíčové osobnosti daného politického dění, nemůže se tím 

pádem stát, že by neznal základní data o všech osobnostech zmiňovaných v 

diplomové práci. 

Z obsahové stránky snesl autor zdařilou a výbornou analýzu složité otázky a 

politického a ekonomického vývoje meziválečného Rakouska. Po formální stránce je 

studie standardně vybavena, plně vyhovuje požadavkům kladeným na tento typ práce. 

Jazyková stránka je na výborné úrovni, úprava práce vysoce profesionální. 

Celkově se dá konstatovat, že Miroslav Šepták odevzdal vynikající erudovanou a 

nápaditou diplomovou práci s převažující analytickou metodou, s využitím řady 

metodologických postupů z řady humanitních oborů - především politických a 

hospodářských dějin a politologie. Do značné míry ji lze považovat za původní 

pramennou studii. Práci plně doporučuji k obhajobě a navrhuji na uznání za 

rigorózní práci pro udělení titulu PhDr. 

Navrhované hodnocení: 

V Praze, 19. září 2008 

/~ . ./ 
Doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. 
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