
                                          POSUDEK BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 
 
 
 
    Milan BALAHURA, Vliv Helsinské skupiny na dodržování lidských práv na Ukrajině. 

Praha, FSV UK, 2012. Stran 32. 

 

    Pokus M. Balahury o zpracování velmi závažného tématu nejen ukrajinských, ale i 

celosovětských dějin, lze přivítat zvláště s ohledem na velmi malý počet předběžných . Hned 

na počátku však musím zároveň konstatovat, že výsledný tvar práce vyvolává nemalé 

rozpaky. Udivuje především její poněkud minimalistický rozsah, který sám o sobě 

znemožňuje tu míru důkladnosti, kterou je třeba očekávat od bakalářské práce. 

   V úvodu chybí jakýkoli náznak hodnocení byť i základních titulů použité odborné literatury, 

v jejím závěrečném seznamu navíc nejsou odděleny pramenné edice od  historiografických 

zpracování nebo jiných typů tištěných pramenů. Udivuje autorovo konstatování, že v ČR 

nenašel žádnou publikaci k tomuto tématu. Nahlédnutím do katalogu Slovanské knihovny lze 

zjistit, že podstatná část zdrojů citovaných v bibliografii se v této pražské knihovně nachází. 

Jinak oceňuji, že se autor odvolává na rozhovor  s disidentem M. Marynovyčem, v textu ho 

však bylo využito jen v minimálním rozsahu - tři citace zaujímají vcelku jen asi deset řádků, 

což je škoda.  

    Z drobných nepřesností lze uvést: k Rusku byla připojena v r. 1654 nikoli pravobřežní, ale 

levobřežní Ukrajina (s. 4), UPA neměla reálně v čele S. Banderu (s. 5), spisovatel Antonenko-

Davydovyč  se jmenoval Borys, nikoli Maksym (s. 7), pro pololegální akce na památku T. 

Ševčenka se rozhodně nehodí označení „festivaly“ (s. 11). Někde měla na práci vliv ne zcela 

dokonalá znalost češtiny – formulace „sovětský úřad“ (s. 21) je ovlivněna významem slova 

v ukrajinštině, zatímco „různé úrovně vlády“ (s. 26) je třeba zřejmě chápat jako různé 

mocenské úrovně (vliv ruštiny).  

    Takovéto jazykově-stylistické problémy bych však autorovi nevyčítal. Podstatnější je 

skutečnost, že text je příliš telegrafický, nejde do hloubky a nepředstavuje opravdovou 

analýzu hlavních problémů kolem Ukrajinské helsinské skupiny. Snad měl autor poněkud 

zkrátit text „předkapitoly“ o první etapě ukrajinského disentu ze 60. let, jehož sestavení 

ubíralo čas potřebný ke zpracování nejdůležitějších bodů tematiky. Lepší by bylo hlouběji se 

soustředit na reálie druhé poloviny 70. let a pokusit se např. o stručné srovnání podob časově 

souběžných struktur ukrajinského a československého disentu, nevadil by ani hlubší vhled do 

vztahu ruského a ukrajinského disentu, odlišností jejich argumentace atd.  



    Autorovi nelze upřít snahu o provedení poctivé heuristiky, o sestavení logického, 

chronologicky členěného výkladu a v jeho rámci snaha o základní vyhodnocení nalezených 

zdrojů. Výše zmiňované nedostatky mne však vedou k tomu, že vnímám práci v tomto tvaru 

jako spíše nevyužitou možnost a nedotažený text. V této její podobě ji proto mohu hodnotit 

jen stupněm „dobře“. 
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