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 Zdeněk Švarc zvolil za téma své bakalářské práce relativně probádané a ucelené téma: 

důvody vojenské intervence zemí Varšavského paktu v Československu v srpnu 1968. 

výhodou při práci nad tímto tématem jistě bylo, že k němu existuje řada prací, většina z nich 

byla napsána a vydána česky )či do češtiny přeložena), základní soubory dokumentů jsou 

dostupny v dobře uspořádaných komentovaných edicích. Téma je dobře uchopitelné, základní 

interpretace existují, stačí pročíst, osvojit si a okomentovat již existující výklady. Jedním 

z možných přístupů by bylo i porovnat výklady sovětského rozhodování, k nimž historiografie 

dospěla do konce 80. let a za poslední dvě desetiletí, tedy po zpřístupnění masy dříve 

nedostupných dokumentů. Autor sice pročetl a využil poměrně široký okruh literatury (i když 

některé tituly - např. práce J. Valenty, dvojdílné Československo 1968 vzešlé z práce vládní 

komise či aspoň některé svazky edic dokumentů vydávané v ÚSD – ještě zpracovat mohl a 

nemusel se naopak zdržovat tak bezcennými pracemi jako je třeba kniha J.N. Bradleyho), 

úskalím tématu a shromážděného materiálu neprošel ale příliš úspěšně. 

 Práci především chybí jasná výkladová linie a jakoby autor (popravdě ani po 

opakovaných konzultacích) si nebyl sám jist, co vlastně chce napsat a vyložit. Materiál 

z literatury a časté dlouhé citáty jsou užity bez jasného záměru a smyslu, na přeskáčku, se 

všelijakými nejasnými odbočkami. Text občas jakoby se rozbíhá k všeobecnému výkladu 

vývoje v Československu na konci 60. let, což je ovšem v rámci bakalářské práce nemožné a 

zůstává tak jen u jakýchsi blíže neodůvodněných exkurzů. Neorganicky je včleněna kap. 2.3 

(reakce západu, Rumunska a Jugoslávie). Jasného výkladu příčin intervence, přehledu názorů 

historiografie a komentáře k nim se čtenář nedočká ani v závěru. 



 Problémem o sobě je jazyková a stylistická úroveň práce. Zvláštně sestavované složité 

věty, kde je obtížné (i když, pravda, s jistou představivostí ne nemožné) se dopátrat, co asi 

chtěl autor říci, užívání podivných novotvarů anebo slov v neobvyklých či zcela nevhodných 

kontextech atd., to vše činí z četby svérázný zážitek. Třeba věta (s. 16): „K mocenskému 

zásahu však Dubček a jeho stoupenci nebyli s to se umírnit a zdusit i aktivity politických 

klubů“. 

 Úhrnem: ocenit je možno snahu a práci s přece jen relativně obsáhlým množstvím 

literatury. Výsledek je rozpačitý a hodnocení na hraně. Autor by měl aspoň při obhajobě 

přehledně a srozumitelně vyložit a ze svého pohledu okomentovat různé interpretace 

sovětského rozhodování v roce 1968. Za předpokladu splnění této podmínky navrhuji 

klasifikovat dobře. 
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