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Bakalářská práce Ondřeje Ludvíka je věnována německým snahám o ovládnutí Balkánu za
druhé světové války, přičemž šlo v prvé řadě o zabezpečení německých ekonomických zájmů.
Autor měl v tomto případě velké štěstí, neboť ve finální práci nad tématem u nás vyšel
překlad zcela zásadní práce amerického historika DiNarda (v originále vydána v listopadu
2005, u nás v březnu 2006), což mu umožnilo zahrnout její postřehy a závěry do své práce.
Bakalářská práce je rozdělena na tři kapitoly s úvodem a závěrem. V úvodu autor provedl
heuristický rozbor, představil svoji metodu a zdůvodnil svůj úhel pohledu na celé téma. První
kapitola je věnována popisu Balkánu jako geopolitické kategorie, přičemž autor zde začlenil
také nástin historického vývoje, kde hlavní pozornost věnoval období po berlínském
kongresu. Druhá kapitola se zabývá expanzí Velkoněmecké říše na Balkáně, přičemž autor
správně ukazuje prioritu ekonomických zájmů a snahu o udržení celého regionu v klidu, což
ovšem bylo narušeno italským vojenským dobrodružstvím proti Řecku a následným britským
a sovětským tlakem. Velkou pozornost zde autor věnuje německé snaze o začlenění
Jugoslávie do svého spojeneckého systému a následné iracionální reakci Adolfa Hitlera, jež
vyústila ve vojenské přepadení země Německem. Třetí kapitola je pak věnována postavení
Německa na Balkáně po úspěšném skončení útoku na Jugoslávii a Řecko, přičemž hlavní
pozornost věnuje možnostem stability německého uspořádání oblasti.
Autor dokázal na vcelku omezeném počtu stran provést dosti podrobný rozbor složitého
problému německých zájmů v dané oblasti a jejich vývoje v kritických okamžicích let 1940 a
1941. V závěru práce ukázal na nízkou stabilitu německého válečného uspořádání oblasti, jež
přispěla k následnému pádu Balkánu do sovětských rukou. Jeho práce výrazně převyšuje
požadavky na dobrou bakalářskou práci, je však škoda, že autor nedokázal udržet i vysokou
úroveň pravopisu a případně stylistiky. Pro obhajobu zadávám autorovi úvahu, zda neexistuje
podobnost Balkánu jako kritického místa německé koalice v první i druhé světové válce.
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně, podle způsobu a výsledku
obhajoby i s úvahou o jejím možném ocenění děkanem fakulty.
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