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Předložená diplomová práce je věnována významnému tématu českých/československých 

dějin dopravy. Historický vývoj národní letecké společnosti ČSA dosud nevzbudil zájem o 

komplexní odborné zpracování. Diplomantka tak měla před sebou vhodný prostor, na kterém 

mohla prokázat své schopnosti pracovat s historickými prameny a literaturou. S ohledem na 

význam podniku pro rozvoj české/československé letecké dopravy se jedná o téma aktuální a 

výběr tématu lze jen uvítat. Pozitivně je nutné hodnotit i možnost využití dalších odborných 

znalostí autorky, která byla schopna k tématu přistupovat interdisciplinárně s využitím nejen 

odborných znalostí z historie, ale i z oblasti letecké dopravy. Takovýto předpoklad bývá 

obvykle zárukou širšího uchopení tématu v technických souvislostech a lepší schopnosti tuto 

problematiku interpretovat. 

Diplomová práce je vedle úvodu a závěru rozdělena do devíti kapitol. Úvod obsahuje 

standardní náležitosti, ačkoli by zajisté bylo možné pregnantněji vymezit cíle diplomové 

práce, její metodologii a zasadit celé téma do širšího kontextu. První dvě kapitoly (Počátky 

československé letecké dopravy, Československé státní aerolinie v období první republiky) 

představují jakýsi historický úvod vývoje zkoumané společnosti ČSA, který byl zpracován na 

základě dostupné a obecně známé literatury. Třetí kapitola s názvem Pražská letiště, 

využívaná Československými aeroliniemi přináší základní informace o letištích Kbely a 

Ruzyně. Bylo by možné vést diskusi o významu této kapitoly v celé práci, neboť její 

informační přínos není podstatný a není nijak osvětleno, z jakého důvodu není v diplomové 

práci věnována pozornost i dalším československým letištím, které byly ze strany ČSA 

používány. 

Vlastní jádro diplomové práce tvoří kapitoly čtyři až osm (s. 21 – 67). Jedná se o 

kapitoly, které na sebe chronologicky navazují a přinášejí přehled o vývoji ČSA 

v jednotlivých desetiletích druhé poloviny 20. století. Tato část diplomové práce byla 

zpracována na základě archivních pramenů a též s využitím metody orální historie, která 

vhodně doplňuje data získaná z pramenů. Diplomantka využila především prameny uložené 

ve fondu Československé aerolinie (SOA Praha), dále využila „Fond ministerstva dopravy“ 

uložený v Národním archivu. Bohužel se v tomto případě jedná o velmi nepřesnou citaci, 

neboť fondy ministerstva dopravy jsou číslovány římskými číslicemi I až III. Diplomantka by 



měla v rámci obhajoby upřesnit, který/které z fondů využila. Je bohužel škoda, že 

diplomantka nevyužila další fondy, které by mohly přinést některé podrobnější informace 

(např. systematicky sledovat fondy ministerstva dopravy či nahlédnout do fondu Úřadu 

předsednictva vlády). Dále diplomantka využila některé materiály z Archivu bezpečnostních 

složek. 

Poslední kapitola s názvem Únosy letadel společnosti, je sice s ohledem na současnou 

situaci nejen aktuální, ale již sama svou podstatou zajímavá. Zvláště v této kapitole by se 

velmi nabízelo využití dobových novin a časopisů, které by mohly výklad zatraktivnit. Závěr 

diplomové práce přehledně shrnuje diplomantkou získané poznatky. 

Jsem si vědom skutečnosti, že historik je při své činnosti limitován dochovanými 

prameny a jejich výpovědní hodnotou. Je však škoda, že práce na mnohých místech obsahuje 

formální i interpretační nepřesnosti (např. s. 31, kdy je nepřesně formulován dopad zákona č. 

311/1948 Sb. o národních dopravních podnicích). Domnívám se však, že mnohou povrchnost 

a zjednodušený závěr by bylo možné doplnit i širší pramennou základnou a využitím 

dobových periodik, z nichž mnohá jsou dostupná i v elektronické podobě. Diplomantka při 

tvorbě plastického obrazu fungování společnosti ČSA tak zůstala pouze na povrchu celého 

tématu. 

 

I přes výše uvedené připomínky mohu na závěr konstatovat, že diplomantka ukázala 

schopnost pracovat s prameny i literaturou a prokázala, že zvládne získané poznatky třídit, 

zpracovat a interpretovat. Po jazykové stránce je diplomová práce na dobré úrovni. 

 

S ohledem na výše uvedené tak mohu konstatovat, že diplomová práce Terezy Hejnové 

splňuje formální i obsahové náležitosti diplomové práce. Dokládá schopnost diplomantky 

k samostatné odborné práci, proto předložený text mohu doporučit k obhajobě před komisí a 

navrhuji hodnocení v e l m i   d o b ř e. 

 

 

V Praze dne 14. června 2016 

 

 

Doc. PhDr. et JUDr. Jan Štemberk, Ph.D. 

 


