
Posudek vedoucího rigorózní práce 

Tomáš Perman: Příspěvek ke studiu historiografické diskuse o politice appeasementu 

v anglicky psané odborné literatuře, Praha 2005, 138 stran. 

Je zábavnou shodou okolností, že krátce poté, co Tomáš Perman odevzdal svou 

rigorózní práci, vyšla v českém překladu po více než čtyřiceti letech kontroverzní kniha A. 1. 

P. Tailora "Příčiny druhé světové války", jejíž rozbor tvoří jedna z kapitol Permanovy práce. I 

to je možné považovat za důkaz, že je téma analýzy britské politiky appeasementu stále ještě 

aktuální, jakkoli od konce druhé světové války uplynulo šedesát let. 

Tomáš Perman si, jak napovídá název, zvolil pro rigorózní práci velmi náročné téma

analýzu historiografické diskuse o politice appeasementu v anglicky psané odborné literatuře. 

Hned na úvod je třeba říci, že by práci v českém prostředí vůbec napsat nemohl; nedostatek 

literatury k danému tématu by to jednoznačně znemožnil. Perman tudíž využil svého 

semestrálního "erasmovského pobytu" na univerzitě v britském Newcastlu, a nutno říci, že tak 

učinil velmi efektivně. Úkol, který před sebe postavil, byl o to obtížnější, že mu čeští 

historikové doposud prakticky nevěnovali pozornost. 

Permanova práce je rozdělena do dvou částí. První je interesantním pokusem o rozbor 

a interpretaci termínu "appeasement", druhá je věnována historiografické diskusi o politice 

appeasementu. Pokud jde o první část práce, Perman podává zasvěcenou formou přehled či 

přesněji řečeno stručnou analýzu pojmu appeasement, věnuje se proměnám jeho hodnocení, 

různým přístupům k němu. Velmi cenná je Permanova analýza předpokladů, z nichž 

vycházela zahraniční politika Velké Británie mezi dvěma světovými válkami, vztahů k Itálii a 

zejména k nacistickému Německu i ke klíčovým problémům mezinárodních vztahů ve 

třicátých letech. Totéž platí o Permanově hodnocení britských politiků, v první řadě Nevilla 

Chamberlaina; velmi zajímavé je porovnání jeho hodnocení s disertační prací Mgr. Jiřího 

Ellingera, věnované téže osobnosti. 

Ve druhé části práce Perman v sedmi kapitolách rozebírá - z chronologického hlediska 

- přístup anglicky píšících historiků k politice appeasementu. Za nejpřínosnější pokládám 

rozbor již zmíněné Taylorovy knihy, dále pak analýzu revizionistického proudu v britské (a 

zčásti americké) historiografii a konečně pohled na diskurz revizionismus vs. 



postrevizionismus (třetí, čtvrtá respektive šestá kapitola druhé části práce). Způsob, jakým se 

Tomáš Perman se složitou problematikou vypořádal, svědčí o jeho neoddiskutovatelné 

schopnosti zamyslet se nad problémy a příčinami historických událostí v míře, jaká není u na 

této úrovni zcela obvyklá. Studium rozsáhlých edic pramenů (pamětí, deníků a publicistiky) a 

odborné literatury a jejich interpretace na něj přitom kladly neobyčejně vysoké nároky. 

Formální, tj. jazyková a stylistická stránka práce je rovněž na výborné úrovni; práce je navíc 

"čtivá", aniž by tato skutečnost byla v rozporu s jejím odborným charakterem. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Je zřejmé, že rigorózní práci Tomáše 

Permana doporučuji k úspěšné obhajobě. 

V Praze 19. ledna 2006 
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