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 Diplomová práce Miroslava Tomka je velmi zdařilou analýzou činnosti ukrajinského 

monarchistického hnutí v meziválečném Československu, přičemž autor nezapomíná alespoň 

stručně rozebrat ani celkový kontext, v němž působilo.  

 

Klíčová, nejobsáhlejší a nejpřínosnější třetí kapitola se soustřeďuje na podrobnou 

analýzu politické, kulturní a vzdělavatelské činnosti ukrajinských monarchistických 

organizací, především v Praze a v Poděbradech, a také na reakci československých úřadů, jež 

hetmanské hnutí velmi pozorně monitorovaly. Ačkoli některé pasáže této kapitoly jsou někdy, 

dle mého soudu, až příliš popisné, Tomek do nich zařazuje i vlastní hodnocení, analýzu a 

závěry. Jakýmsi dovětkem k tomuto obsáhlému rozboru je kapitola čtvrtá, která pojednává o 

aktivitách kontroverzní osobnosti Nykyfora Horbanjuka. Velká výpovědní hodnota dvou 

závěrečných kapitol spočívá v první řadě v tom, že autor se v nich opírá o rozsáhlý archivní 

materiál – soustředil se zejména na studium fondů Národního archivu ČR, ale také Archivu 

bezpečnostních složek, Archivu ministerstva zahraničních věcí a Archivu Univerzity Karlovy.  

 

Za velmi kvalitní počin považuji i analýzu celkového kontextu, v němž se ukrajinská 

emigrace a monarchismus formovaly a rozvíjely. Rozbor základních politických proudů 

ukrajinské emigrace a monarchismu, díla vůdčího ideologa chliborobské ideologie Vjačeslava 

Lypynského, meziválečného vývoje hetmanského hnutí a jeho štěpení mezi dvěma světovými 

válkami v celoevropském kontextu, postavení ukrajinské emigrace v Československu 

považuji pro práci za velmi přínosné. Dvě úvodní kapitoly jsou založeny na poměrně 

rozsáhlém studiu sekundární literatury, jejíž reflexe Tomkovi umožnila předložit nejen 

celistvý a zobecněný pohled této velmi složité problematiky, ale také zaujímat vlastní závěry 

a hodnocení (to, co se mu, dle mého soudu, zcela nepodařilo v stěžejní třetí kapitole, založené 

na archivním bádání).  



 

 Závěrem bych chtěl konstatovat, že Tomek předložil s malými výhradami velmi 

dobrou analýzu této komplikované problematiky a splnil cíle, které si stanovil. Autorova 

práce s dobovými prameny a sekundární literaturou vykazuje prvky vyspělého badatelského 

přístupu, jeho text je vnitřně soudržný a přehledně strukturovaný, byť v některých pasážích 

lehce popisný. Tomkovi bych vytkl to, že práci téměř nekonzultoval a sepsal ji ve velmi 

krátkém časovém období. Domnívám se, že kdyby práce prošla podrobným připomínkovým 

řízením, mohla by být její hodnota ještě vyšší. 

 

 Formální, tj. stylistická a jazyková stránka Tomkovy práce je vcelku na slušné  úrovni 

(v této souvislosti je možné autorovi odpustit i překlepy a několik gramatických chyb), což 

platí i o velmi dobrém poznámkovém aparátu. Diplomová práce Miroslava Tomka patří 

navzdory několika výše zmíněným výtkám bezesporu k velmi dobrým studentským 

badatelským počinům a jako takovou ji doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním 

stupněm výborně. 
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