
Posudek oponentky na bakalářskou práci Václava Janouška „Druhé řešení“, 37 s. textu, 
2 přílohy, 2 s. literatury, angl. resumé, projekt

Uchazeč předložil práci, která se zabývá postavením Finska v sovětské strategii v předvečer 
druhé světové války, vyjádřené jeho zařazením do sovětské sféry vlivu v tajném protokolu 
paktu Molotov-Ribbentrop, a motivy sovětského útoku na Finsko na podzim roku 1939. Je 
škoda, že v titulu vypadl původně uvedený podtitul (Pakt Molotov-Ribbentrop a zimní válka), 
který by zaměření práce upřesnil. Práce je zpracována na základě dostatečně 
reprezentativního výběru odborné literatury (i v ruštině, angličtině a polštině) a to převážně 
novější, uchazeč ji také kriticky rozebral a zdůvodnil určitý posun od původně vymezeného 
tématu: analýzu diplomatických jednání mezi Finskem a SSSR v předvečer války, která 
nadále zůstala těžištěm práce, uvedl poměrně rozsáhlou kapitolou, ve které rozebírá 
geopolitické postavení Finska a historické příčiny finsko-ruské animosity.

Centrem pozornosti uchazeče však zůstala diplomatické jednání (tedy sovětská snaha 
dosáhnout nátlakem na Finsko splnění svých územních požadavků, především ovládnut 
Karelskou šíji a možnost vybudovat vojenské základny) na podzim 1939 včetně vnitřních 
rozporů finské politické elity kolem případných ústupků Stalinovi. Pozornost věnuje i nově 
odtajněným sovětským dokumentům (použitým v odborné literatuře), které potvrzují 
sovětskou konstrukci ozbrojeného incidentu, který se stal počátkem „zimní války“. Doplňující 
je kapitola o sovětských vojenských přípravách na válku s Finskem, instalaci loutkové 
prosovětské Kuusinenovy vlády a bezmocné reakci Společnosti národů, která kromě 
vyloučení SSSR nepodnikla žádné kroky proti této agresi.

Také spíše jako doplnění o přehled dalšího vývoje sovětsko-finských vztahů (až do roku 
1991, kdy byla zrušena smlouva o vzájemné pomoci) než jako shrnutí předložené analýzy 
příčin zimní války působí závěr práce. Vzhledem k tomu, že si uchazeč předem vymezil cíle 
spíše skromné: vysvětlit proč se Finsku podařilo ubránit svou samostatnost vůči vojensky 
mnohem silnějšímu agresorovi,i když za cenu velkých územních a ekonomických ztrát, je 
možné konstatovat, že tento cíl práce splnila.

Konkrétní výtky:
- s. 15: chybně Karl Haushoffer místo Haushofer- přisuzuje mu termín Heartland který 
z Mackindera; Goebbles místo Goebbels 
s. 33: Finové nenasadily

Práce splňuje kriteria kladené na práci bakalářskou, doporučuji ji proto k obhajobě. Na 
základě jejích výsledků bych se přikláněla k hodnocení klasifikačním stupněm velmi dobře.

V Praze, 14. června 2006
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