
  

Posudek diplomové práce 

 

 

Martin Šmejc  "Koncepce obnovy Jugoslávie po druhé světové válce" 

 

(magisterská práce na FSV UK, Institut mezinárodních studií, vedoucí práce PhDr. Miroslav Tejchman, 

DrSc), Praha 2013, 80 s. 

 

 Po rozbití královské Jugoslávie v dubnu 1941 představovala mezinárodní identitu státu 

exilová vláda, v zemi se opírající o hnutí odporu tzv. četniků, jejichž "vrchní velitel" D. Mihailovic byl 

současně ministrem. Vedle živelně vzniklého  četnického hnutí, hlásicího se k myšlence obnovy 

předválečné Jugoslávie ve velkosrbském smyslu, se rozvíjelo komunisty vedené partyzánské hnutí, 

které rozhodně nemělo v úmyslu obnovu předválečného statu quo. Jak prolondýnsky orientovaný exil 

a četnický odboj, tak promoskevští Titovi partyzáni měli své představy o tom, jakým směrem se bude 

ubírat vývoj v Jugoslávii poté co bude po válce obnovená jako suverénní stát. 

 

 A právě o tom jaké byly představy o budoucnosti obnovené Jugoslávie obou hnutí odporu je 

posuzovaná práce. Autor si položil tři základní výzkumné otázky - a)jaké byly představy  partyzánů o 

obnově a co se z nich podařilo realizovat, b)nakolik se tyto představy shodovaly s představami exilové 

vlády, c)jakou roli sehrály velmoci. Tomu také odpovídá struktura práce - 1)královské vlády v exilu, 

2)partyzánský odboj,  3)velmoci. 

 

 První kapitola je přehledem jednotlivých exilových vlád, druhá a největší je věnována 

partyzánskému odboji, především formování vlády, teritoriálním vizím, resp. formulací územních 

požadavků vůči Itálii a Rakousku, třetí kapitola se zabývá postoji Sovětského svazu, Velké Británie a 

Spojených států. 

 

 Jako celek působí práce dobrým dojmem. Je logicky strukturovaná a její autor nejen, že se 

pokusil si položit správné otázky k řešení, ale je i pečlivě zodpověděl. Prokázal, že umí pracovat s 

materiálem, vyhodnotit jej a vybrat  to nejprůkaznější. Použitá literatura i prameny jsou dostatečné a 

zejména oceňuji množství původního materiálu, získaného za pobytu v Bělehradě. S materiály, se 

kterými autor pracoval, dospěl k velmi hodnotným výsledkům. Metodologicky jde o analýzu 

dostupných primárních materiálů a sekundární literatury s prvky komparace v závěru. Práce je 

napsaná dobrým jazykem, bez pravopisných chyb. 

 

 Jen několik připomínek -  atlantická charta (s.21), to, co  v Jugoslávii, se rovněž podařilo v 

Albánii (s. 30), města Gorila a Tržic (s.77). 



  

 Všechny své připomínky jsem projednal s autorem v průběhu přípravy práce a při závěrečné 

textaci. S materiály, s kterými autor pracoval, dospěl k velmi hodnotným výsledkům.Vyhověl 

požadavkům kladeným na magisterskou práci. 

 Doporučuji proto přijetí této práce, kterou hodnotím jako  v ý b o r n o u. 
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