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Práce Michala Šimečky se zaměřuje na dílčí problematiku sovětské expanze, konkrétně na
přičlenění rumunské Besarábie v létě 1940 na základě uzavřené sovětsko-německé dohody ze
srpna 1939. Autor se pokouší celou problematiku nazírat z geopolitického hlediska, přičemž
kombinuje historické a geografické metody zkoumání.
Celá práce je, mimo úvod a závěr, rozčleněna do tří hlavních kapitol, které jsou následně dále
strukturovány. První kapitola je zaměřena na geostrategické postavení regionu v minulosti, až
do vytvoření versailleského systému. Autor zde hlavně těží z historické literatury, přičemž
dokáže využít nejdůležitějších údajů a jeho text je obsahově velmi srozumitelný. Jádrem práce
je druhá kapitola, zabývající se historií sovětských expanzivních snah od počátku dvacátých
let až po jejich vyvrcholení v létě 1940. Zde autor dokázal poměrně zdařile doplnit původní
ruský a rumunský pohled o celoevropskou dimenzi, zvláště pak o německou snahu o udržení
stability v balkánské oblasti. Třetí kapitola je pak věnována přímému rozboru sovětskorumunského soupeření a jako cenný je zde třeba vyzdvihnout sovětský pokus o vytvoření
„moldavské“ identity. V těchto pasážích se Šimečkova práce stává i nadčasovou, neboť
vcelku úspěšně vysvětluje kořeny některých současných problémů v regionu.
Po obsahové stránce se rozhodně jedná o nadstandardní bakalářskou práci, a to jak rozsahem
heuristiky, tak propracováním tématu. Autor dokázal využít prakticky veškeré dostupné
odborné literatury a množství málo známých dalších zdrojů. Jeho závěry jsou logické a
založené na dostatečném množství faktů, při ne zcela ověřitelných indiciích autor zachovává
vzácnou zdrženlivost. Po této stránce je možné práci hodnotit jednoznačně kladně.
Problémy se však objevují ve formální stránce. Autor nevyužil možnosti napsat práci
v rodném jazyce a nelze popřít, že do všech tajů českého pravopisu prostě nepronikl, přičemž
i jeho stylistika vykazuje slovakismy v míře větší než malé. Vzhledem k obsahové kvalitě
práce je možné se snad(?) přes tento problém přenést, ovšem jen s důrazným doporučením,
aby autor do budoucna takto neexperimentoval. V každém případě tato skutečnost
znemožňuje, aby posuzovatel navrhl ocenění práce formou zvláštní pochvaly děkana fakulty.
Pro obhajobu zadávám autorovi úkol:
„Vysvětlete tzv. dva plány vojenského řešení okupace Besarábie v létě 1940.“
Vzhledem k formálním nedostatkům doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji podmíněně
jako výbornou, přičemž definitivní klasifikaci podmiňuji výkonem při obhajobě.
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