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Oponentský posudek 

Autor ve své bakalářské práci přibližuje fenomén „nebezpečných let“, kterými Finsko procházelo po 

skončení druhé světové války a jejichž vývoj je často srovnáván s vývojem v Československu i proto, 

že situace v ČSR byla ve Finsku bedlivě sledována a finští komunisté se na ni často odvolávali. Rozhodl 

se alespoň částečně opustit geopolitickou optiku a zaměřit se spíše na vnitropolitický vývoj ve Finsku, 

s důrazem na politické kroky, ale i osobní postoje prezidenta Paasikiviho.  Práce je přehledně 

strukturována, autor logicky využíval především zahraniční zdroje a to zcela korektním způsobem. 

Velmi oceňuji využití archivních materiálů z archivu Ministerstva zahraničních věcí ČR a především 

Paasikiviho deníky, zejména proto, že jsou k dispozici jen ve finštině. Právě citace z prezidentových 

deníků vdechují textu život a jsou vhodným doplněním k vylíčení dobové situace i osobních postojů 

J.K. Paasikiviho, z nichž některé ze zřejmých důvodů nemohl pronášet veřejně.  Osoba prezidenta 

Paasikiviho je vylíčena velmi plasticky, ale zároveň věcně.  

Je zřejmé, že původní záměr nastíněný v projektu přesahuje svou šíří možnosti bakalářské práce (což 

autor v úvodu přiznává) – analýza je tedy primárně zaměřena na J.K. Paasikiviho, ostatní významné 

politické persony zůstávají v pozadí. Je trochu škoda, že větší prostor nebyl věnován popisu 

společenské atmosféry (prostřednictvím analýzy médií či jiných jazykově dostupnějších zdrojů), jak 

slibně naznačuje úvod práce (fenomén „sisu“ může působit na Středoevropana až úsměvně, nicméně 

ve Finsku je považován za velmi významného činitele v celé historii Finska). Pokud by autor hodlal 

v tématu pokračovat například v magisterské práci, pak právě tato oblast by byla vhodným 

kandidátem na zpracování. Přes odmítnutí geopolitického pohledu se samozřejmě autor nemůže 

některým „vnějším“ okolnostem vyhnout – oceňuji, že kromě všeobecně známých a dokola 

opakovaných tezí (SSSR potřeboval finské reparace, ve Finsku vládly silné protiruské resentimenty a s 

nimi ochota postavit se nepříteli se zbraní v ruce, obdiv Stalina k finské houževnatosti apod.) zmiňuje 

i vliv švédské neutrality, kterou by Švédsko v případě „ztráty“ Finska bylo nuceno opustit a přimknout 

se více k Západu, což si SSSR nepřál. 

Jazykově i stylisticky je práce na velmi dobré úrovni (některé drobné chyby a překlepy nejsou žádnou 

velkou vadou na kráse a málokdo je schopen se jim zcela vyhnout). 

Práci tedy doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou výborně. 
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