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Hodnocení diplomové práce J. Kosové „ Odchod sovětských vojsk z území Německa, 

Československa a Polska“  

 Odsun sovětských vojsk z území jeho satelitů je dnes již zapomínanou epizodou, 

avšak ve své době byl pro již bývalé státy sovětského bloku jedním z atributů jejich svobody a 

nezávislosti a také zárukou, že nedojde ke zvratu. Přesto v ČR neexistuje kromě několika 

mála starších prací nová literatura k tomuto tématu. Autorka proto musela nejprve provést 

velmi rozsáhlý a vyčerpávající heuristický výzkum, což se projevilo i v jejím obsáhlém 

seznamu primárních zdrojů a literatury, včetně pamětí, což zase vyvolalo velké nároky na 

zpracování a vyhodnocení získaných zdrojů.  Pro ČR je možné dokonce konstatovat, že dokud 

nebudou uvolněné archivní materiály, stěží se objeví další nové zdroje. 

 Po nezbytném úvodním nástinu týkajícího se sovětských sil ve státech bloku, včetně 

změn jejich označování, se J. Kosová zaměřila na zpracování problematiky ze strategického 

hlediska vždy nejdůležitějších skupin sovětských vojsk v NDR, resp. posléze již SRN, ČSR a 

Polska. Jednotlivé kapitoly jsou konstruované v podstatě jednotně, od revolucí a začátku 

vyjednávání o odsun, po odchod sovětských vojsk. Obsahují velké množství podrobných 

údajů a osvětlení vyjednávacích pozic i vlastních rozhovorů, včetně uskutečňování odsunu a 

problémů, které s nimi byly spojené.   

 Svým způsobem je možná nejzajímavější 5. kapitola, v níž se autorka pokusila o 

komparaci jednotlivých aspektů problematiky ve všech uvedených státech.  Závěr práce 

ovšem mohl být podrobnější a autorka se v něm mohla pokusit o jisté zobecnění a některé 

části přesunout do úvodu kam patří. Stejně tak mohla položit větší důraz na zakotvení 

problematiky v tehdejším politickém vývoji jednotlivých zemí, resp. pokud by bylo možné 

pokusit se vysledovat změny v přístupech jednotlivých vládních garnitur. Obdobně bych 

uvítal, kdyby autorka věnovala poněkud větší pozornost problémům, které Sovětskému svazu, 

resp. Rusku vznikly souběžným stahováním stovek tisíců vojáků, často i s jejich rodinami. 

 Je třeba zdůraznit, že autorka zpracovala látku zcela samostatně a velkým nasazením. 

Práce vyhovuje nárokům kladeným na diplomovou práci, hodnotím ji jako velmi dobrou. 
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