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Předkládaná bakalářská práce Václava Janouška se zabývá úzce vymezeným tématem, 
postupem sovětského politického a vojenského vedení vůči Finsku od okamžiku uzavření 
paktu Molotov -  Ribbentrop v srpnu 1939 až po vypuknutí zimní války v listopadu 1939. 
Jedná se o téma velice zajímavé, neboť v naší odborné literatuře je -  s výjimkou obecných 
pasáží přehledových publikací -  fakticky nezpracované, tedy aspoň bez ideologické 
předpojatosti.
Práce je rozdělena na úvod, tři kapitoly a závěr, jako příloha jsou uvedeny „ordre de bataille“ 
sovětských a finských vojsk v okamžiku vypuknutí války, jejichž srovnání zcela jednoznačně 
ukazuje jak sovětskou násobnou převahu, tak jeho agresivní iniciativu v dané oblasti. V úvodu 
autor seznamuje se způsobem svého náhledu na zpracování tématu a vcelku dobře se 
vyrovnává s odbornou literaturou. Jeho první kapitola je zaměřena na geografické a historické 
zhodnocení postavení Finska jako ruského/sovětského souseda a na proměny tohoto postavení 
od vyhlášení finské samostatnosti až po sovětsko-německou smlouvu ze srpna 1939. Zde 
mohl autor do textu doplnit příslušné pasáže této smlouvy a jejích dodatků, ovšem jde o již 
tak notoricky známé informace, že by šlo o pouhé bezdůvodné navyšování rozsahu práce. 
Druhá kapitola je věnována sovětsko-finským jednáním a autor zde vcelku plasticky ukazuje, 
jakým způsobem se Moskva snažila Helsinky přinutit k přijetí jeho podmínek, jež by se staly 
vážným narušením finské obranyschopnosti a suverenity. V tomto případě mohl autor ukázat 
na obdobný tlak Německa na Československo o více než rok dříve, čímž by se jeho závěry 
ohledně ztroskotání diplomatických jednání staly pro českého čtenáře snadno pochopitelnými. 
V této pasáži hlavně oceňuji skutečnost, že autor dokázal rozpoznat hlavní problém mandátů 
obou delegací -  zatímco sovětská mohla rozhodovat prakticky o čemkoli, neboť totalitní stát 
j í k tomu dal mandát, finská delegace byla omezena nutností potvrzení těchto rozhodnutí 
parlamentem, v případě hraničních změn dokonce pětišestinovou většinou. To je skutečnost, 
jež u nás doposud v žádné literatuře nebyla zaznamenána. Třetí kapitola je pak věnována 
paralelním sovětským vojenským přípravám na válku proti Finsku, pokud by diplomatická 
jednání ztroskotala. Autor zde velmi jednoznačně dokazuje (a to i s využitím současných 
ruských materiálů), že vina na rozpoutání války leží zcela jednoznačně na Sovětském svazu, a 
že v jeho případě šlo opravdu o pečlivě připravované „druhé řešení“, pokud by Finsko nebylo 
ochotno politicky kapitulovat.
Autor v práci prokázal schopnost dobré orientace v problematice a jeho práce odpovídá 
standardu dobré bakalářské práce. Některé jeho soudy jsou možná příliš příkré a snaha o 
skloubení všech informací jeví určité znaky torzovitosti, přesto však jeho práce má 
dostatečnou vypovídací hodnotu a autorem nastolená problematika je logicky vysvětlena a 
zdůvodněna.. Jako úkol pro obhajobu autorovi zadávám srovnání postavení Finska v roce 
1939 a Československa v roce 1938.
Práci Václava Janouška doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci výborně až velmi dobře, 
a to podle úrovně obhajoby.
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