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     Rozsáhlá diplomová práce (110 stran textu + 20stran příloh) Tomáše Habermanna je věnována
     československo-izraelským vztahům v "létech přátelství" 1947-1949 (o Izraeli ovšem lze mluvit
     až od vzniku tohoto státu 14.5.1948). Jistě nadprůměrná diplomová práce je členěna do 6 kapi-
     tol, za nejpřínosnější považuje oponent kapitoly 2, 3 a 5. Naopak kapitola 4, nazvaná Zbraně a
     vojáci pro Izrael, jak sám diplomant přiznává na s. 61, nepřináší nic nového. Nejen to, toto struč-
     né shrnutí bohužel obsahuje věcné chyby a nedostatky. Ty začínají již chybným datem povodně,
     která v roce 2002 (ne v roce 2004, jak je uvedeno na s. 61) poničila fondy Vojenského historic-
     kého archivu na pražské Invalidovně, které se týkaly akce DI. Diplomant si podle mého názoru
     měl ověřit, co z fondů týkajících se československé vojenské pomoci Izraeli se ve VHA podařilo
     zachránit a je  badatelům přístupné. Nejlépe by ho zřejmě informoval v textu zmiňovaný znalec
     problematiky Vladimír Šlosar či vedoucí badatelny VHA Zuzana Pivcová. Nedostatečná znalost
     vojenské techniky a reálií pak vedla diplomanta ke trapným omylům. Stalo se mu přesně to, co
     uvádí v poznámce 177 na s. 69 - " i tématu znalý historik se může v označení letadel zamotat"!
     Již v resumé uvádí chybně československé označení Spitfirů jako S-99 místo správného S 89.
     Nejde o prkotinu: S-99 byly v československém letectvu označeny stíhačky Messerschmitt 109 
     verze G s původními motory DB 605. Příloha č. 15 zobrazuje americkou stíhačku P-51 D Mu-
     stang s izraelskými znaky (tyto letouny Československo do Izraele nemohlo dodat), naopak po-
     pisek k této příloze odpovídá letounu v příloze č. 16, kde se skutečně jedná o Avii S 199 v iz-
     raelských barvách. Bohužel podobných omylů je v kapitole 4 více, a přitom stačilo, aby tuto
     kapitolu diplomant konzultoval s oponentem. 
         Co mne jako oponenta poněkud zarazilo: v úvodu diplomant dobře analyzoval odbornou lite-
     raturu k tématu, ale ani slovo zde nenalezneme o pramenech a jejich přístupnosti  či naopak ne-
     dostupnosti. V Archivu bezpečnostních složek by se jistě našlo více fondů a materiálu k diplo-
     mantem sledovanému tématu - Stb mj. sledovala i letecký most do Izraele ze Žatce, už proto,
     že tuto akci, kterou ČSR porušovala embargo OSN na dodávky zbraní, monitorovaly i britské
     a americké tajné služby. Nemohu také pominout, že diplomantem uváděná česká odborná
     literatura je v některých ohledech zastaralá - to platí hlavně o knize Hellebranda a Radiny o iz-
     raelském vojenském letectvu z roku 1994. Nevadí mi ani tak psaní Židé s velkým písmenem
     (některým židům vadí!), ale skutečnost, že tento pravopis diplomant v poznámce 1 na s. 5 nijak
     nezdůvodnil. Naopak  by Sověti jako občané SSSR měli být vždy s velkým písmenem (k tomu
     např. s. 63). Na s. 106 uváděný důvod zastavení sovětské podpory Izraeli v roce 1949 - sbližová-
     ní Izraele a USA - nebyl ani zdaleka jediný. Stalina přece vedl ke změně postoje k Izraeli také
     vnitropolitický vývoj Izraele, který neodpovídal jeho představám a plánům. Jako uspěchaný
     a nedostatečný se mi jeví závěr diplomové práce na s. 105-107 - z 2 a 1/4 strany jednu stranu za-
     bírá citace. 
         Přes uvedené i další neuvedené nedostatky, na něž může při obhajobě dojít, je diplomová
    práce  Tomáše Habermanna studií nepochybně kvalitní, zdokumentovanou, vyváženou,
    dobře napsanou a uměřenou v hodnoceních. Doporučuji ji proto k obhajobě a podle průběhu
    obhajoby ji navrhuji hodnotit známkou velmi dobře nebo výborně.
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