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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Práce se na příkladu oficiálního přerušení jednání o československo-polské konfederaci v květnu 1943 

snaží stanovit míru sovětského vlivu na československou zahraniční politiku v letech druhé světové války. 

Dospívá k závěru, že tento vliv byl zcela zásadní, a to z pragmatických důvodů – neboť Sovětský svaz byl 

československou exilovou reprezentací vnímán jako jediný reálný garant poválečné bezpečnosti státu. Přestože 

mezi polské a československé představitele a jejich plány na poválečnou spolupráci vstupovaly i jiné problémy 

(zejména osud Těšínska), rozdílný postoj vůči SSSR představoval kruciální překážku. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Práce je dobře a logicky vystavěna. Argumentace je většinou přesvědčivá, autor použil důležité edice 

pramenů a solidní množství odborné literatury. (Měl by si však ujasnit, že odborná literatura rovněž patří mezi 

„zdroje“, které použil. Ty proto není možné dělit na „Seznam literatury“ a „Seznam zdrojů“ – viz s. 46 a 50. 

Bohužel s neznalostí termínu „pramen“ a jeho vymezení se setkávám každoročně v bakalářském semináři, tj. až 

ve 3. ročníku studia...) Přesto bych měl výhrady k literatuře, z níž autor těžil pro téma postoje velmocí ke 

konfederačnímu projektu, která je nedostatečná jak pro postoj Velké Británie (v podstatě jen Brandesův Exil 

v Londýně, protože Wandyczova práce na toto téma z roku 1958 je dnes už opravdu zastaralá), tak zejména 

Sovětského svazu (v kterémžto případě s některými sovětskými prameny pracoval jen Jan Němeček v knize Od 

spojenectví k roztržce). Dovolím si upozornit na to, že jsem k tomuto tématu opublikoval několik textů, a to 

s využitím jak britských, tak sovětských pramenů (In the Shadow of Munich. British Policy towards 

Czechoslovakia from the Endorsement to the Renunciation of the Munich Agreement (1938-1942), Praha, 

Karolinum 2008, s. 244-273 – kapitola „The Polish-Czechoslovak Confederation in British, Polish and 

Czechoslovak Plans“; Konfederacja czechoslowacko-polska a polityka mocarstw, In: Miedzy przymusowa 

przyjaznia a prawdiwa solidarnoscia. Csesi – Polacy – Slowacy 1938/39-1945-1989, eds. P. Blažek, P. Jaworski, 

L. Kaminski, Warszawa, Instytut Pamieci Narodowej 2007, s. 120-131; Draze zaplacená svoboda. Osvobození 

Československa 1944-45, Praha, Paseka 2009, s. 14-72 – tato rozsáhlá kapitola zařazuje téma jednání o 

československo-polské konfederaci do širšího kontextu československého postavení mezi velmocemi v letech 

1939-43. Uvádím to zejména vzhledem k autorovu povzdechu, že žádná práce na toto téma neexistuje – viz s. 6-

7.) Nicméně chci zdůraznit, že toto opomenutí skutečně není důvodem, proč předkládanou bakalářskou práci 

nehodnotím známkou výborně. Zmiňuji to jednak proto, aby M. Skála napříště použil relevantní literaturu i 

tehdy, jestliže její autoři působí též na IMS FSV UK… A jednak bez použití nejnovější literatury, která se 

meritorně věnuje sovětské politice a jejím záměrům ve středovýchodní Evropě, nelze odpovědět na otázku, již si 

autor rovněž položil, a sice zda SSSR hodlal tento prostor sovětizovat, nebo tam jen vytvořit cordon sanitaire 

naruby (s. 5 aj.). (K tomu viz další práce – zejména Vojtěcha Mastného, Vladimira Pechatnova, Valentiny 

Marjiny, Galiny Muraško, jakož i dalších ruských autorů.) Autor sám to ostatně implicitně přiznává, když na s. 

30 uvádí, že nelze „hypoteticky vyloučit, že již v této době [jaro 1943] se rýsovala koncepce sovětské politiky, 

přinejmenším ke cordon sanitaire“. Hlavní důvody mé kritiky ovšem spočívají ve věcných omylech a rovněž 

jazykovém zpracování. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Z formálního hlediska bych autorovi vytkl, že v případě odkazů na pramenné edice uvádí pouze číslo 

stránky, a nikoli už základní informaci o příslušném dokumentu a jeho datum, což jsou ovšem klíčové údaje. 



Dále by bylo dobré, aby v případě, že ve své práci „uvádí na scénu“ novou postavu či instituci, uvedl alespoň 

stručně, o koho, případně o co šlo („Clark-Kerr“, který se navíc správně píše bez pomlčky – s. 42; „odchod 

Andersovy armády“ – s. 42; FRPS – s. 33 – anglické uvedení názvu v poznámce nestačí; v medailonu Roberta 

Bruce Lockharta se zase nedozvíme klíčovou informaci, a sice že byl ze strany Foreign Office už na podzim 

1939 pověřen stykem s představiteli československého exilu a v červenci 1940 získal v rámci tohoto pověření 

status representative při čs. prozatímní vládě – s. 27). Považuji rovněž za nedostatečnou autorovu polemiku 

s tím, co podle něj špatně interpretují či líčí „mnozí autoři“ – bez konkrétního příkladu a odkazu na literaturu (s. 

26 a 38). Nelze také použít spojení „zahraniční politika vůči…“ (s. 4, 5). Zahraniční politika státu je jen jedna – 

a v rámci ní je možné vést politiku vůči jinému státu či exilové reprezentaci. A metodologický problém při práci 

s prameny naznačuje i následující pasáž: „Z dalších aktérů československého exilu jsem použil i paměti 

exilového ministra financí Ladislava Feierabenda. Problém pamětí nastává, jsou-li konfrontovány s autentickými 

dokumenty. Autoři si totiž skutečnost často přikrášlili. To však nijak zásadně nesnižuje jejich výpovědní 

hodnotu.“ (s. 9) Jednak se poslední dvě věty navzájem popírají a jednak chtěl-li autor skutečně zkoumat dobovou 

výpovědní hodnotu Feierabendových pamětí, pak je měl v prvé řadě konfrontovat s později vydanými deníky 

Jana Opočenského, z nichž Feierabend vycházel. Realita je ovšem taková, že se o Feierabendovy paměti autor 

opíral i tam, kde mohl čerpat z dobových pramenů a odborné literatury. A konečně v případě citací z druhé ruky 

je třeba uvádět „Citováno dle“ (s. 12). 

Z jazykového hlediska má autor tendenci vyjadřovat se ve velmi komplikovaných větách, které bohužel 

nezřídka nedávají pražádný smysl: „Aktuálním problémem ve vztahu k západním mocnostem v návaznosti na 

vztahy s Polskem se tedy váže pouze k oduznání mnichovské dohody.“ (s. 17) „[sborník] přináší nejnovější 

poznatky ve výzkumu vztahů na trojúhelníku vztahů ČSR-SSSR-Polsko v roce 1943.“ (s. 8) „Konkrétně se po 

těšínských sporech politika ČSR vůči Polsku snažila dostát určité normalizace politickou smlouvou z roku 

1921.“ (s. 13) „První polovina roku 1943 … se protíná s dosavadní vlajkovou lodí československé zahraniční 

politiky, konfederačním projektem.“ (s. 28; tady jde navíc o jediný odkaz na jeden z mých textů, v němž ovšem 

toto výjimečně zařazené metaforické vyjádření nefiguruje v takto nesmyslné větě…) „Sovětské přerušením [sic] 

styků s Poláky a zvýšená ochota vůči ČSR [k čemu?] spolu jistě souvisely.“ (s. 30) „Během své americké 

návštěvy se Beneš snažil obnovit kredit [snad důvěru?] západních Spojenců vůči Moskvě.“ (s. 40) 

Frekventovaný je nesoulad mezi podmětem a přísudkem („…zajištění téměř tisícikilometrové karpatské 

hranice by ulehčil jejich postavení…“ – s. 13), případně nelze dohledat nevyjádřený podmět („V meziválečné 

době byl problém Těšínska až do roku 1935 vcelku latentní. Od zlepšení vztahů počínajícího již v roce 1921 přes 

z Polska vycházející projekt unie až po nástup sanačního režimu se jevilo [?] jako vcelku příznivá doba, na které 

bylo možné vystavět budoucí spolupráci.“ – s. 14). V textu lze nalézt i pravopisné chyby a překlepy (např. 

„sovětské odpovědi na Benešovi [sic] dotazy“ – s. 30; „rezoluce … byla odvysílána a očištěna [sic] v sovětských 

denících“ – s. 41). 

  

4. KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, originalita 

myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Přestože hlavní autorovy závěry jsou určitě akceptovatelné, v jeho textu nalezneme rovněž řadu 

neudržitelných soudů a věcných omylů. 

Tak předně je třeba říci, že v květnu 1943 už došlo k pouze formálnímu přerušení jednání o 

československo-polské konfederaci. Reálně nebyla jednání o (kon)federaci v té době vedena už téměř rok! 

Jednotlivé specializované polsko-československé výbory (které autor vůbec nezmiňuje) se přestaly scházet mezi 

koncem roku 1941 a červencem 1942. A když 24. září 1942 polská vláda přišla s návrhem smlouvy 

o konfederaci, jenž měl být předložen oběma parlamentům okamžitě po osvobození a zavazoval obě vlády 

k přípravě statutu konfederace, harmonizaci jejich kroků ve všech důležitých zahraničněpolitických otázkách 

a vyhnutí se počinům, jež by vzniku konfederace mohly stát v cestě, z československé strany přišla vyhýbavá 

reakce a Hubert Ripka v interním stanovisku označil ujednání navrhovaného accordu za předčasné. A to bylo 

vše… Autorovo tvrzení, že i „přes sovětská odmítnutí pokračovala jednání o konfederaci i nadále“ (s. 43), tedy i 

v období od července 1942 do května 1943, je z věcného hlediska stěží udržitelné. 

Problematické je rovněž tvrzení, podle nějž Polsko „muselo odrážet na Visle“ revoluci v Rusku (s. 12) – 

jestliže rusko-polská válka začala už v roce 1919 polským tažením na východ.  

Nelze ani říci, že Československý národní výbor nejprve „na počátku války přesídlil do Francie“ 

(odkud?) a po její porážce „se usadil v Londýně“ (s. 18), jestliže tam už ani jednou nezasedal. Naopak během 

měsíce byla vytvořena a z britské strany uznána československá prozatímní vláda. Zdá se, že autor nemá rovněž 

jasno, kdy dosáhla tato vláda plného uznání, jestliže píše, že nejprve SSSR po svém vstupu do války „ochotně 

uznal československou vládu v předmnichovských hranicích [?]. To vytvořilo tlak na Brity, kteří nakonec 18. 

července československou vládu také plně uznali.“ (s. 27) Tyto formulace obsahují hned několik nepřesností, 

které by měl autor v rámci obhajoby uvést na pravou míru. 



Přestože Benešův kredit na jaře a v létě 1940 rostl vzhledem k ochotě jednat s polskou exilovou 

reprezentací, neexistuje jednoznačná kauzální souvislost mezi těmito jednáními a uznáním exilové vlády 

z britské strany (s. 18).  

Nelze ani přesvědčivě tvrdit, že „po celou dobu jednání o konfederaci byla osoba prezidenta Beneše, 

podle interních záznamů rozhovorů mezi polskými politiky persona non grata, a to kvůli svému [sic] postoji 

k SSSR“ (s. 21-22). Autor tady významově posouvá tvrzení Jana Němečka (dle mého mínění rovněž přehnané), 

podle nějž „po celou dobu války většina polských politiků – včetně premiéra Sikorského – nijak nevynikala 

vstřícností k Benešově osobě, naopak podle interních záznamů rozhovorů mezi polskými politiky byl 

československý prezident persona non grata, zejména díky svému postoji k Sovětskému svazu“ (Od spojenectví 

k roztržce, s. 67). Jan Němeček tady své tvrzení (které ovšem konkrétně nedokládá) chronologicky vřazuje do 

července 1940. Navíc je třeba dodat, že vstřícností k Benešově osobě nevynikal téměř nikdo, což bylo ovšem 

způsobeno mj. povahovými rysy E. Beneše, které dobře vystihl ve svých pracích kupříkladu jeho osobní 

tajemník Eduard Táborský. Na druhou stranu generál Sikorski s Benešem trpělivě jednal tři roky – nakonec 

s nulovými výsledky, avšak s řadou vpravdě frustrujících zážitků. 

Není pravda, že v době, kdy stál Sovětský svaz mimo válečný konflikt (tj. od 1. září 1939 do 21. června 

1941), „udržoval vztahy se sovětským velvyslancem ve Velké Británii Majským pouze Fierlinger, a to pouze 

soukromě“ (s. 24). Benešovy rozhovory s Majským ze září a listopadu 1939 svědčí o opaku a autor by se s jejich 

pozoruhodným obsahem měl seznámit – už proto, aby na zahraniční politiku Edvarda Beneše získal ucelenější 

náhled. 

Poněkud zmatené jsou potom pasáže týkající se počátků jednání o alianční smlouvě se SSSR. První 

sondáže sice skutečně proběhly v prosinci 1942 (s. 29), ale je třeba dodat, že tehdy československá strana stále 

ještě navrhovala smlouvu jako součást trojstranného paktu s účastí Polska. Poté autor mylně předřazuje Edenovy 

dotazy na to, zda americký prezident skutečně souhlasil s Benešovým plánem na uzavření smlouvy se SSSR, 

před souhlas Moskvy s Benešovými otázkami ohledně smlouvy z dubna 1943. Přitom Beneš (údajně – dle 

vlastního tvrzení) hovořil s Rooseveltem o smlouvě se SSSR v květnu a s Edenem teprve v červnu 1943. 

Nepřesnou zkratkou je výrok, podle nějž se od dubna 1943 polská exilová vláda „počala dostávat do 

stále hlubší mezinárodní izolace, která vyústila v její likvidaci a mezinárodní uznání vzdorovlády nakloněné 

Sovětskému svazu“ (s. 37).  

Ivana Svitáka určitě nelze označit za historika (s. 27) a předsedou Státní rady byl v letech války Prokop 

Maxa, nikoli Max (s. 31). 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

 

Autor by měl vzhledem k nepřesnostem ve svém textu při obhajobě vyjasnit,  

a) kdy přesně byla plně uznána československá vláda ze strany Velké Británie (a také SSSR) a kdy 

Sovětský svaz přislíbil podporovat obnovu Československa v předmnichovských hranicích; 

b) kdy a kým byla uznána tzv. lublinská vláda, co obsahovalo jaltské usnesení tří velmocí o polské vládě, 

zda a případně kdy bylo naplněno, a konečně kdy byla rekonstruovaná polská vláda uznána západními 

mocnostmi. 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Práci Marka Skály doporučuji k obhajobě. V případě přesvědčivého výkonu ji navrhuji hodnotit známkou velmi 

dobře. 

 

Datum: 8. 6. 2015       Podpis: Vít Smetana 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 

 


