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 „Geopolitické aspekty sovětské agrese vůči Československu v srpnu 1968“ 

 

Kandidát, který je znalcem vojenských dějin, se ve své dizertační práci na rozdíl od 

převažujících interpretací historiků snaží vyzdvihnout roli vojensko-strategických aspektů 

k vysvětlení sovětské vojenské intervence v Československu v srpnu 1968. V závěru dokonce 

uvádí, že vojenská intervence v srpnu 1968 byla „zcela jednoznačně vojenskou akcí 

s prioritními vojenskými důvody“. Problémem byl – ovšem nejen pro něho - fakt, že mnohé 

dokumenty nejsou dosud dostupné. Kandidát podrobně analyzuje vývoj organizační struktury 

sovětské armády v Sovětském svazu, organizaci Varšavské smlouvy a v rámci toho také 

vývoj československé armády. Vychází z toho, že ačkoli z ideologických důvodů Sověti 

geopolitiku odsuzovali, nejenže se v praxi jejími principy řídili, ale pravděpodně se jimi i 

teoreticky zabývali, protože by se jinak těžko dalo vysvětlit „p římo explozi geopolitických 

odborných publikací“ hned začátkem devadesátých let. Kandidát uvádí ve prospěch své teze 

řadu údajů, shromážděných nejrůznějším možným způsobem. 

Dizertace je prací zajímavou, důkladně dokumentovanou a argumentovanou, dobře se 

také čte, i když její hlavní teze je jen jednou z možných. Lze se domnívat, že na rozdíl od 

kandidátova názoru, který ve své dizertaci naplno formuluje, sovětské vedení se definitivně 

rozhodlo pro invazi teprve tehdy, když dospělo k přesvědčení, že vojenská intervence 

proběhne hladce a rychle a že západní mocnosti se s ní bez potíží smíří. Jinak řečeno, že o 

intervenci nebylo rozhodnuto za každou cenu či „bez ohledu na následky“, jak píše autor 

dizertační práce. 

Položil bych kandidátovi jednu otázku: Generál Grigorenko ve svých memoárech 

uvádí, že napsal před invazí Dubčekovi dopis, ve kterém soudí, že československá armáda by 

se mohla snadno a bez vynaložení velkého úsilí ubránit překvapivému útoku, a že k tomu 

stačí přijmout pár banálních opatření (např. organizovat obranu letišť apod.). Generál 

Grigorenko měl možná pravdu z hlediska čistě vojenského, ale je otázka, zda by tehdejší 

československé vedení bylo psychologicky schopno něco takového provést. Jak vidí kandidát 

tuto otázku, a to nejen z hlediska vojenského (z něhož ji nahlížel Grigorenko)? 

V práci se tu a tam ještě vyskytují drobné stylistické nebo jiné jazykové nedostatky, 

např. překlepy, ale není jich tolik, že by to vážněji práci narušovalo. Domnívám se, že splňuje 

všechny náležitosti kladené na dizertační práci. 

 

V Praze 18.9.2010                                     Prof. Dr. Miroslav Novák 


