
Posudek diplomní práce 

 

    Miroslav Tomek, Ukrajinské monarchistické hnutí na území ČSR v letech 1922-1939. 

Praha, FF UK, 2011. Stran 124, obrazové přílohy. 

 

V poslední době vznikla na ukrajinistických pracovištích tří českých univerzit řada 

závěrečných studentských prací, jejichž autoři zvolili téma související s existencí a vývojem 

meziválečné ukrajinské emigrace v západní části ČSR. V tomto kontextu však jsou vzácné  

případy, kdy zájmy diplomanta dané filologickým zaměřením se doplňují s vyškolením 

historickým i se schopností a vůlí jít opravdu „ad fontes“ a dobrat se nových zjištění. 

Práce Miroslava Tomka patří nepochybně do této užší skupiny, což konstatuji s velkým 

potěšením. Téma, které bylo možná zvoleno spíše náhodou  a mohlo by se zdát druhořadějším, 

ho evidentně plně zaujalo a přimělo k rozsáhlé heuristické činnosti v archivech i knihovnách. 

Na jejich základě se podařilo sestavit plastický a mnohotvárný obraz, kde hrají určitou roli i 

významné postavy P. Skoropadského a V. Lypynského a  kde se zdařile prolíná rovina 

středoevropská, česká (včetně vysloveně místní), ale např. i podkarpatská. 

Autorovy výsledky ukazují, že jím vynaložené úsilí nebylo ani trochu marné. Práce ukazuje, 

že agrární a monarchistický směr v rámci emigrace nebyly ani bezvýznamné, ani zcela 

neplodné. Vedle analýzy tohoto fenoménu a několika jeho protagonistů autor zajímavě ukázal 

také snahy o nalezení kontaktu této částí emigrace s českým politickým agrarismem. Z práce 

vyplývají i jiné skutečnosti, např. problematičnost úsilí československých bezpečnostních 

orgánů zaměřených na boj s tímto fenoménem, které zpětně působí spíše jako zbytečně 

vyplýtvaná energie.  

Tyto i jiné dosažené výsledky otevírají řadu možností dalšího výzkumu. Práce je psána se 

zaujetím a její jazyková a stylistická úroveň je velmi slušná. Oceňuji rovněž připojený soubor 

zajímavých obrazových příloh. Text jako celek nebo aspoň některé kapitoly by si zasluhovaly 

otištění. Sledovaní fenoménu i v období druhé světové války, kdy si udržel v podmínkách 

německé nadvlád nad velkou částí Evropy legální postavení, by bylo rozhodně vítáno. 

V závěru vyjadřuji ještě jednou potěšení z této vyzrálé práce, kterou doporučuji k obhajobě 

a hodnotím známkou „výborně“. 
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