Posudek bakalářské práce Filipa Dotlačila
Diplomacie Třetí říše: Předválečné dohody o neútočení

Filip Dotlačil si za téma bakalářské práce zvolil mezinárodní smlouvy o neútočení mezi nacistickým
Německem, Dánskem, Polskem, Pobaltskými státy a výrazně se orientoval na německo-sovětský pakt
z 23. srpna 1939. Ve své práci rozebírá důvody přijetí jednotlivých bilaterálních smluv, jejich vymezení,
následky a podmínky, za kterých byly ukončeny. Z hlediska přehledu o uzavřených smlouvách je práce
logicky vystavěná a zvýrazňuje důležité aspekty těchto právních aktů. Autor se v hutném porovnání
věnuje postupu nacistické diplomacie vůči sousedním státům. Práce autora je postavena komparativně
a kontrastně, dle vzoru práce prof. M. Hrocha Národní hnutí, a vychází z děl domácích i zahraničních
autorů, zvláště prof. W. Borodzieje a dalších.
I přes veškerou péči věnovanou faktografii se objevily jazykové nedostatky, na které je nutné upozornit:
Na s. 6 zazněl následující citát prezidenta Putina v anglickém jazyce: „Serious research must show that
those were the foreign policy methods then." Autor jej přeložil následovně: „Profesionální vědecké
zkoumání ukazuje, že takové byly tehdejší nástroje zahraniční politiky." Ovšem překlad je správně
takto: „Profesionální výzkum musí ukázat, že takové byly tehdejší nástroje zahraniční politiky,“ což dává
citátu zásadně jiný význam a dodává mu na závažnosti, jakým způsobem je možné historii v
budoucnosti ohýbat na základě politické objednávky. Práce je dobrým východiskem pro podrobnější
rozbor.
V 35. roce (sic!) pak Německo uzavírá námořní dohodu s Velkou Británií a na základě referenda vítá
zpět Sársko. (s. 17)
Situace Německa a Sovětského svazu byla po Versaillské (sic!) v lecčem podobná, třebaže během první
světové stály na opačných stranách barikády, se nyní oba ocitli na periferii evropského dění (Brod,
1990, s. 7). (s. 18)
V případech Polska, Estonska a Lotyšska pak státy balancovali (sic!) mezi Říší a Svazem. (s. 19)

Práce odpovídá úrovní bakalářské práci a má obsáhlý pramenný aparát. Vzhledem k uvedeným
skutečnostem hodnotím práci stupněm velmi dobře.
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