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   OPONENTSKÝ POSUDEK NA BAKALÁŘSKOU PRÁCI 
 

        Daniela Samka 
   Československo- sovětské vztahy ve světle událostí z roku 
        1968 
 
 Bakalářská práce Daniela Samka Československo- sovětské 
vztahy ve světle událostí z roku 1968 se programově hlásí 
k pozitivistické metodě historické práce. Blíže však nespecifikuje, kterou 
verzi pozitivismu má na mysli, takže není jasné, co má čtenář rozumět 
ambicióznímu autorovu tvrzení, že mu jde o určení … zákonitostí ... 
zásadních jevů, skutečností a vztahů (:5), protože - jak známo, - 
pozitivistické verze historiografie ve XX. století formulaci historických 
zákonitostí většinou odmítaly jako „naturalistický přežitek“. Problematické 
se hned od počátku zdá rovněž autorovo apriorní rozlišení hodnověrných a 
nehodnověrných pramenů, protože vlastně s žádnými prameny v silném 
slova smyslu ani s jejich edicemi (jakou představuje např. dnes už téměř 
padesátisvazková řada USD AV Prameny k dějinám Československé krize 
v letech 1967 - 1970) vůbec nepracuje. Naopak se opírá o práce 
encyklopedické a syntetizující. Je příznačné, že v soupisu literatury z třiceti 
titulů položek má tento encyklopedický a syntetizující charakter tři čtvrtiny 
položek, které jsou navíc využívány spíše kompilativně než analyticky 
(nebo dokonce kriticky). Zároveň nelze přehlédnout, že některé relevantní 
publikace k autorovu problému chybí, a asi by bylo vhodné ve Zhodnocení 
dosavadní literatury její výběr nějak analyticky odůvodnit. Postrádám např. 
jakoukoli zmínku o pracích exilových, které autor možná nepovažoval 
v duchu svého mechanického a prejudikujícího rozlišení pomocí mezníku 
před a po roce 1989 za „nehodnověrné“ či „hodnověrné“. (Nevím např., jak 
je možné v souvislosti s daným tématem přehlédnout Mlynářovu práci Mráz 
přichází z Moskvy.)  
 Autorovo rozlišení spolehlivých a nespolehlivých pramenů je kromě 
toho navíc čistě formální, v zásadě ideologické, a nesvědčí o autorových 
dovednostech standardní pramenné kritiky.  
 Pokud jde o zpracování nadepsaného tématu práce, její dramaturgie 
není příliš jasná. Především chybí přesnější určení, konkrétně kterému 
druhu Československo - sovětských vztahů (politickým, vojenským, 
hospodářským, kulturním atp.) se autor chce vlastně věnovat, a také 
případné zdůvodnění „proč?“. Namísto toho se jen narativně 
zprostředkovává posloupnost událostí bez hlubší analýzy. 
 Bakalářská práce vcelku pochopitelně se začíná nejširším 
kontextováním  Československo-sovětských vztahů do poválečného vývoje. 
Obávám se ale, že pozornost institucím Kominformy, RVHP a Varšavské 
smlouvy pro záměr práce nedostačuje, pokud by se zároveň neprovedla 
rekonstrukce základních principů těchto vztahů, jejich případných změn a 
komparace forem jejich udržování před a po roce 1968.  
 Na tuto vstupní část pak o navazuje řada jen školsky zpracovaných 
medailonů politických osobností oné doby, aniž je nějak uvedeno, jaké 
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pojetí československo sovětských vztahů reprezentovali a proč byli do 
výkladů zařazeni, nehledě na to, že ani zde nejsou zřejmé důvody výběrů 
(proč chybí např. Kosygin nebo Kuzněcov na sovětské straně, Mlynář nebo 
Kriegl na české atp.?!). 
 Nejrozsáhlejší kapitola práce je napsána Pražské jaro (:25 – 36), 
pasivním způsobem líčící události od konce roku 1967 do srpna 1968. Část 
namáhavé kompilativní práce by si ale možná autor ušetřil, kdyby pracoval 
s velice podrobným, i když málo komentovaným Deníkem událostí roku 
1968, zpracovaným autory tehdejší VŠP a vydaným na konci téhož roku, 
nehledě shora zmíněnou edici pramenů připravenou USD. Podobně pasivně 
deskriptivní líčení následností událostí mají i navazující kapitoly Invaze, 
Normalizace a Pobyt sovětských vojsk na půdě Československa.  
 Osmiřádkový Závěr se nijak nevyjadřuje k základnímu problému 
práce (Československo – sovětské vztahy), vlastně jen konstatuje, že 
události proběhly tak jak proběhly a do značné míry jen dokládá 
nepochopení (a také možnosti) zvoleného přístupu. K … analýze a syntéze, 
určení zásadních jevů, skutečností, vztahů, jejich souvislostí a zákonitostí, 
jak je autor slibuje v úvodním odstavci Metodologických východisek práce 
(:5) ani v celé práci, ani v jejím Závěru bohužel nedošlo. 
 S ohledem na formulaci výsledků, na povšechnou argumentaci a jen 
faktografické uchopení událostí, na nereprezentativní a neargumentovaný 
výběr událostí a neschopnost proniknout do povahy zadané problematiky 
hodnotím práci Daniela Samka Československo- sovětské vztahy ve 
světle událostí z roku 1968 na dolní hranici hájitelnosti a před 
obhajobou, (spíše z důvodů aktuálnosti tématu než jeho zpracování) 
navrhuji její hodnocení známkou (slabě) dobrá (3). 
 
        Miloš Havelka 


