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Posudek oponenta rigorózní práce 

Tomáš Perman 

Příspěvek ke studiu historiografické diskuse o politice appeasementu v anglicky 

psané odborné literatuře, Praha 2005, 138 stran rukopisu 

Tomáš Perman si za téma své rigorózní práce zvolil historickou interpretaci dějin 

diplomacie Velké Británie 30. let minulého století. Jeho ambicí bylo" analyzovat anglicky 

psanou historiografickou debatu, jež se zabývá appeasementem" (s. 7), a podat tak obšírnější 

výklad o jednotlivých směrech, jimiž se ubírá odborná reflexe jednoho z klíčových období 

mezinárodních vztahů 20. století. 

Tomáš Perman svůj text rozčlenil do dvou částí. První, teoretičtěji zaměřená, je 

věnována samotnému termínu appeasement a genezi jeho vnímání jak v období před druhou 

světovou válkou, tak v letech poválečných. Autor se v této části práce pokusil, a nutno 

předeslat, že velmi zdařile, podat na malém prostoru plastický obraz mezinárodní situace, jež 

vyústila v politiku appeasementu; jeho pohled je místy překvapivě neotřelý a vyzdvihující 

vzájemné souvislosti přelomových událostí spíše než jednotlivosti. 

Ve druhé části, která tvoří jádro celé práce, se Tomáš Perman zabýval vlastním 

tématem, tj. tím, jak se v průběhu 20. století měnily "interpretace příčin druhé světové 

války"(s. 7). Přínosné je, že svůj exkurs do odborné diskuse dovedl takřka do současnosti. 

Autor zvolil chronologický přístup ke zkoumanému tématu, což se při pohledu na 

výslednou podobu jeho rigorózní práce ukázalo jako šťastné řešení. V naprosté většině 

případů se mu podařilo vyvarovat se rizik tohoto přístupu k historické látce a jeho výklad je 

vnitřně soudržný, logický a vyvážený. 



Tomáš Perman se svou prací pokusil vyvrátit široce rozšířený černobílý pohled na 

britskou zahraniční politiku 30. let. Zasadil ji od širšího kontextu vývoje mezinárodních 

vztahů i britské zahraniční politiky jako takové; na mnoha citátech renomovaných prací 

doložil neudržitelnost jednostranného pohledu na tak komplikované a vnitřně rozporné téma, 

jako je mezinárodní politika světové velmoci předcházející největšímu válečnému konfliktu 

lidských dějin. 

Z textu je patrné autorovo nadšení pro zkoumanou problematiku (viz například 

obsáhlý poznámkový aparát a seznam pramenů a literatury) a jeho zevrubné seznámení 

s naprostou většinou relevantní literatury k danému tématu. Práce je formálně na velmi dobré 

úrovni, stejně jako jazykové zpracování (ač se autor nevyvaroval některých jazykových 

nepřesností či komplikovaných spojení - viz například závěr sedmé kapitoly druhé části, s. 

124). 

Práce Tomáše Permana splňuje všechny požadavky kladené na rigorózní práci a bez 

podstatných připomínek ji doporučuji k obhajobě. 
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V Praze, 24. ledna 2006 

PhDr. Ing. Ladislav Tajovský, Ph. D. 

Katedra hospodářských dějin, VŠE Praha 


