
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
Fakulta sociálních věd 

Institut mezinárodních studií 
PROTOKOL O HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

(Posudek vedoucího) 
 

Práci předložil student: Marek Skála  
Název práce: Československo-polská roztržka jako indikátor sovětského vlivu na 
československou zahraniční politiku v květnu 1943 
 
 
Vedoucí práce (u externích vedoucích uveďte též adresu a funkci v rámci instituce): 
Doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 
 
 
1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
Tématem práce je vývoj jednání o československo-polské konfederaci s důrazem na jaro 1943, kdy 
tato jednání definitivně končí, což autor analyzuje pod úhlem destruktivního vlivu sovětské politiky 
(ale i těšínské otázky) na tato jednání. V druhém plánu se pokouší zamyslet nad tím, do jaké míry lze 
tuto situaci považovat za definitivní obrat československé zahraniční politiky k Moskvě a současně do 
jaké míry (pokud) tu postoj Moskvy předjímal její snahu o budování jakési poslušné „buffer zone“ na 
západním okraji Sovětského svazu. 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
Práce se poměrně složitě pohnula od představy, že téma lze zpracovat ze sekundární literatury (s 
ornamentním využitím pramenů) k opačnému přístupu, kdy si autor postupně začal uvědomovat rozdíl 
mezi pramenem a sekundární literaturou, jakkoliv tato představa nebyla ještě zcela internalizována, jak 
o tom svědčí kapitola 7, označená jako „Seznam literatury“, zatímco kapitola 8 jako „Seznam zdrojů“. 
Také používání pojmu „edice dokumentů“ zřejmě také ne zcela zdomácnělo, byť práce již nepoužívá 
tak úporně (a často) pojmy „sborníky“ či „soubory“ dokumentů. V rozsahu stávajících (rozhodně však 
nikoliv kompletních) primárních i sekundárních zdrojů práce se podařilo alespoň nastavit „správné 
pořadí“ práce se zdroji obecně. Autor práce je pak schopen zejména v případě první základní otázky 
vystavět dobrou argumentační kostru, její přesvědčivost však klesá během přenosu této otázky do 
kontextu československé zahraniční politiky a sovětské strategie vůči střední Evropě via polsko-
československé vztahy. 
 
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na 

literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
Pozůstatky „vyzrávání“ autora, fixované na pracné rozpoznávání různosti informační hodnoty 
různého typu zdrojů, můžeme najít v paradoxních, resp. nešikovných tvrzeních na adresu 
výpovědní hodnoty např. pamětí (Feirabend). K tomu jen třeba dodat také to (např. pozn. 66), že 
pokud citujeme výpověď nikoliv z jejího originálního zdroje, ale jako výpověď převzatou či jiným 
autorem zprostředkovanou, je dobré to v poznámce označit. Stejně tak v práci i po několikerém 
čtení přetrvává jistá formulační „křeč“ (nemluvě o češtinářských prohřešcích), jíž jde někdy zřejmě 
na vrub ne úplně jasné nebo protikladné vyjadřování – např. autor sám nejprve píše (s. 21), že pod 
Bogomolovým vlivem opouští Beneš ideu konfederace v listopadu 1942 (textem autor přitom 
naznačuje, že k ledu byla odložena ještě dříve) a ta je nahrazena neškodnou ideou aliance, načež se 
na s. 43 se dočteme, že i přes sovětské odmítnutí jednání o konfederaci pokračovalo; s. 36 – Stalin 
nemluvil o Polácích jako Hitlerových kolaborantech – s ohledem na budování záložní vládní 
garnitury kolem Svazu polských vlastenců důsledně používal pojmy jako „vláda pana Sikorského“ 
nebo „současná vláda“ apod. 

 



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

stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
 Celkový dojem z práce je i přes uvedené připomínky velmi dobrý, jakkoliv tady jako vedoucí práce 

možná hodnotím výrazný subjektivní progres jejího autora od původně velmi zjednodušených 
představ k předloženému textu, který „zprůměroval“ slabá i silná místa v relativně solidním 
konečném tvaru. 

 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 
(jedna až tři): 
1. Jak by autor přesněji datoval (a charakterizoval) fáze vývoje konfederačních jednání z hlediska 
postupného „vyprchávání“ zájmu Benešovy politiky o autentické vztahy k polské exilové vládě? 
2. Narazil autor v průběhu práce na to, že by kromě sovětského a těšínského faktoru hrály v jednáních 
nějakou roli například stereotypní představy aktérů o sobě navzájem? 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 velmi dobře 
 
 
Datum:  11.6.2015     Podpis: 
 
 
 
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. 


