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 Bakalářská práce Jana Lišky analyzuje velmi komplikované polsko-sovětské vztahy 

v období, které dodnes značně zatěžuje vztahy mezi Polskem a Ruskou federací. Jedná se tedy 

o téma živé, které vyvolává velmi kontroverzní diskuse a hodnocení. Autor v práci rozebírá 

v první řadě diplomatické vztahy obou zemí od podepsání Paktu Ribbentrop-Molotov do 

období krátce po první světové válce, přičemž poválečnému období věnuje jen okrajovou 

pozornost. Nevyhýbá se ani hodnocení některých klíčových událostí, jež polsko-sovětské 

vztahy za druhé světové války zatížily, jako byl například katyňský zločin, Varšavské 

povstání aj. Liška se rozhodl pro chronologický postup, na němž dokládá peripetie a proměny 

polsko-sovětských vztahů od vojenského útoku Rudé armády na polská území, přes obnovení 

polsko-sovětských diplomatických vztahů po útoku německé armády na SSSR, k přerušení 

diplomatických styků v roce 1943 a postupného začleňování Polska do sovětského 

mocenského perimetru. Je samozřejmé, že se autor nemohl při analýze sovětsko-polských 

diplomatických vztahů vyhnout ani rozboru postojů dalších velmocí k „polské otázce“, 

zejména Německa, Velké Británie, Spojených států a Francie. 

 Obecně lze konstatovat, že Liška předložil výtečnou analýzu polsko-sovětských 

vztahů za druhé světové války, s malými přesahy před jejím vypuknutím a po jejím skončení. 

Podařilo se mu vymezit přesně klíčové problémy vztahů obou zemí v této periodě a 

vystihnout stručně, a přesto výstižně složitost tohoto klíčového evropského problému nejen 

v úzkém sovětsko-polském kontextu, ale též v jeho celoevropském či světovém rozměru. 

Velmi oceňuji, že se autor vyhýbá nějakým moralizujícím či zjednodušujícím závěrům a 
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analýzám, které by jednomu z obou států stranily, ale snaží se na vývoj vztahů pohlédnout 

jakoby očima nezúčastněného pozorovatele, pokoušejícího se porozumět motivům a postojům 

obou (všech) hráčů a vysvětlit jejich strategie, jež na sebe musely nutně narážet. Liškova 

bakalářská práce opět zdůraznila, jak cenné jsou u takto kontroverzních témat studie autorů, 

kteří nejsou do tématu citově vtaženi, a mohou tudíž poskytnout „objektivnější“ pohled. 

 Liškova práce je založena na prostudování velkého množství vydaných pramenů a 

sekundární literatury. Autor se opírá zejména o zdroje polské, ruské a anglosaské provenience 

a svým výběrem prokazuje, že je dobře seznámen s klíčovými zdroji a autory, kteří se k této 

tematice vyjadřují (nezmiňuje jen málo důležitých studií k této problematice) Kromě 

drobných chybiček mu lze vyčíst snad jen to, že navzdory názvu své práce, který signalizoval, 

že svou analýzu protáhne až do konce čtyřicátých let, končí svůj rozbor fakticky v roce 1945.  

 Navzdory výše zmíněné výtce je nutné konstatovat, že Liška předložil k obhajobě 

velmi kvalitní práci, které se česká historiografie dosud věnovala jen okrajově. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o práci začínajícího autora, je třeba ocenit jeho vyspělý přístup, za nějž by 

se nemusel stydět i zkušenější badatel. Také formální a stylistická stránka Liškovy práce je na 

vynikající úrovni a překračuje obecný standard prací odevzdávaných na FF UK.  

 Bakalářská práce Jana Lišky patří k nejkvalitnějším studentským počinům a jako 

takovou ji doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm výborně. 
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