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sovětské vztahy ve světle událostí z roku 1968 

 

Bakalářská práce Daniela Samka pod názvem „Československo – sovětské vztahy ve světle 

událostí z roku 1968“ nevznikala zrovna jednoduchým způsobem. Zásadním problémem bylo 

především vymezení samotného tématu. Předkladatel práce hodlal nejprve zachytit téma 

celých československo – sovětských vztahů v období let 1968 – 1989. V tomto směru 

vznikala původní verze práce a k tomuto tématu byla původně směřována i heuristika, jejiž 

výsledky pak bylo nutné poněkud přehodnotit stejně jako téma samotné. Především se 

ukázalo, že původně vymezené téma bylo příliš složité a pro diplomanta těžko uchopitelné. 

Z původní verze textu bylo evidentní, že nejvíce materiálů nashromáždil předkladatel práce 

k samotnému roku 1968 a k období několika mála let bezprostředně poté. Původní text měl 

vyloženě deskriptivní podobu narativního charakteru, čehož jsem byl jako vedoucí práce dosti 

frustrován. Navíc mi diplomant sdělil pouze cca měsíc předem, kdy chce práci odevzdat, 

z čehož jsem byl frustrován ještě více. Diplomantovi se totiž nepodařilo správně odhadnout, 

kolik času mu zaberou předchozí studijní povinnosti a v samotném závěru zjistil, že mu zbylo 

tak málo času, že jím zamýšlený termín je vskutku šibeniční. Teprve v samotném závěru jsme 

tedy přeformulovali název a tematické vymezení práce tak, aby bylo možné dospět k nějaké 

finální podobě, která by byla jako bakalářské práce vůbec obhajitelná. Přesto podstatná část 

textu vznikla až v posledních dnech, což mi jako vedoucímu práce fakticky umožnilo jen 

kontrolu postupně odevzdávaných pasáží a vychytávání nejrůznějších dílčích faktografických 

nedostatků. 

Přitom je nutné přiznat, že se diplomant ve studované problematice, alespoň dle mého soudu, 

orientuje dostatečně, zásadní problém však byl v jeho přesvědčení, že bakalářská práce je 

záležitostí na několik týdnů. Tento omyl mu bylo jen velmi těžké vymluvit, naštěstí se mi to 

však nakonec podařilo. To diplomanta přimělo k výraznému zintenzivnění práce na 

zkoumaném tématu v posledních dnech před odevzdáním, takže nakonec vznikl po mém 

soudu obhajitelný text. Diplomant chtěl stůj co stůj stihnout navazující magisterské studium, 

kam byl podmínečně přijat. Poslední konzultaci jsme tak absolvovali po telefonu ještě den 

před odevzdáním práce. Věřím, že jsem studentovi touto úvodní pasáží příliš neuškodil, o 

jeho studijním talentu nemám pochyb, jen jsem musel tyto okolnosti v úvodu zmínit, abych 



trochu ospravedlnil některé dílčí nedostatky, o jejichž shovívavé posuzování chci tímto 

komisi poprosit. 

Výsledný text je z mého pohledu až překvapivě dobrý s ohledem na okolnosti, za jakých 

vznikal. Poněkud slabší je úvodní pasáž věnovaná metodologickým východiskům. Na její 

rozvinutí již studentovi nezbyl čas, neboť s ohledem na potřebu text odevzdat co nejdříve, byl 

nucen se omezit především na syntetickou sumarizaci nashromážděných faktů. K určitým 

náznakům analýzy se mu pak podařilo dospět při líčení nejdramatičtějších okolností kolem 

srpnové invaze v roce 1968. Posloupnost událostí kolem vstupu vojsk se mu podařilo zachytit 

v úplnosti, zároveň se pokusil zhodnotit i roli některých hlavních aktérů. Jako hodně 

problematickou zejména posoudil roli Alexandra Dubčeka, který, ačkoli řadu svých 

reformních záměrů myslel upřímně a poctivě, dokázal jen velmi obtížně nalézat rovnováhu 

v krizových situacích. To značně limitovalo jeho schopnosti při vyjednávání se sovětskými 

představiteli, kteří si o něm učinili představu, že „nezvládá situaci“. Na druhou stranu je však 

nutné se tehdejšího 1. tajemníka ÚV KSČ zastat v tom smyslu, že reformní proces v ČSSR by 

pro sovětské stranické a státní vedení byl jen těžko stravitelný i za situace, kdyby ho 

Brežněvovi a jeho okolí vysvětloval i podstatně zručnější vyjednavač. Zásadním problémem 

ze strany SSSR bylo totiž jeho uvažování v duchu bipolárního uspořádání v éře studené války, 

které připouštělo jen velmi omezenou míru suverenity pro jednotlivé státy východního bloku. 

Sovětské vměšování se do československých záležitostí bylo evidentní od samého počátku a 

manévrovací prostor pro československé stranické a státní vedení byl dosti malý z toho 

důvodu, že touha českého a slovenského národa po svobodě byla se sovětskými představami o 

tom, jak by mělo socialistické společenství fungovat, prakticky neslučitelná. 

Za poměrně poctivou lze označit i diplomantovu snahu o zachycení biografických portrétů 

významných představitelů ČSSR a SSSR v inkriminovaném období. Problematičtější byl však 

jejich výběr, který byl proveden ještě za situace, kdy měla práce pojednávat o celém období 

let 1968 – 1989.  Diplomant tak do přehledu zahrnul jen nejvyšší stranické a státní 

představitele za celé sledované období. Medailon Michaila Sergejeviče Gorbačova pro období 

roku 1968 je tak téměř irelevantní, zatímco medailony jiných klíčových postav, namátkou 

Vasila Biľaka, Oldřicha Černíka, Josefa Smrkovského aj. z naší strany nebo Alexeje 

Kosygina, Andreje Gromyka či  Andreje Grečka aj. ze sovětské strany zcela chybějí. Tento 

defekt by však už ve stresující atmosféře těsně před odevzdáním bylo možné jen těžko 

překlenout bez výrazného odkladu diplomantem stanoveného termínu. I u zpracovaných 

medailonů měl být více akcentován vlastní rok 1968 než údobí následující. 



Zhola nemožné již bylo diplomanta přimět k vlastnímu archivnímu výzkumu. Proto se omezil 

na doporučenou literaturu a ty dokumenty, které byly buď publikovány, nebo veřejně 

přístupny z elektronických zdrojů. I v tomto směru možnost hlubší reflexe značně limitovala 

vražedně krátká doba, za jakou měl být text zpracován. 

Za nejsilnější části celého textu považuji kapitoly Pražské jaro a Invaze. Studentovi byla 

velice blízká problematika vojenství, o otázkách fungování Varšavské smlouvy, jejího 

vojenského velení a o dislokaci jejích jednotlivých operačních uskupení se mu evidentně 

psalo s lehkostí. Poměrně dobře se mu také psalo o složitých peripetiích politických a 

diplomatických jednání. Období normalizace a okolnosti pobytu vojsk již byly pojednány 

podstatně stručněji, což však odpovídá konečnému omezení tématu práce na vlastní rok 1968. 

Trochu obšírněji měly být asi akcentovány otázky moskevských jednání a statečného postoje 

Františka Kriegela, schvalování smlouvy o dočasném pobytu vojsk, první čistky ve 

stranickém a státním aparátu, federalizace československého státu, mocenský vzestup Gustáva 

Husáka, jeho zvolení prvním tajemníkem ÚV KSS koncem srpna 1968, jeho role při 

federalizaci státu a to, jak tyto úspěchy dokázal zúročit v postupném přesvědčování sovětské 

strany o tom, že je to právě on, kdo je tou nejsprávnější volbou pro budoucnost. Ačkoli byla 

invaze hlavním problémem práce, umožnilo by hlubší rozvinutí těchto dílčích témat 

komplexnější uchopení celé problematiky. 

Celkově je z faktografického hlediska text kvalitní, autor se vystříhal závažnějších chyb, 

z opakujících se detailů se mu na všech místech nepodařilo ošetřit titulaturu 1. tajemníka ÚV 

KSČ, u které mu často vypadával onen Ústřední výbor, což by teoreticky mohlo vést 

k záměně s funkcí 1. tajemníka na některé z nižších úrovní. 

I přes řadu dílčích nedostatků, jejichž další konkretizace by byla zbytečná, neboť na ně 

nejspíše dojde při vlastní obhajobě, se domnívám, že předloženou práci mohu celkově 

doporučit k obhájení, po zralé úvaze jsem však nakonec dospěl k závěru, že nemohu 

navrhnout lepší známku než velmi dobře. 

 

V Praze dne 17. července 2010 

                                                                                 PhDr. Roman Vondra, Ph. D. 
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