
Posudek  

na diplomovou práci  

 

slečny Bc. Terezy Hejnové „Československé aerolinie ve 2. polovině 20. 

století“, Praha 2016, FF UK, 88 stran vč. příloh. 

 

 Diplomová práce slečny Terezy Hejnové „Československé aerolinie ve 2. polovině 20. 

století“ se, jak již z uvedeného titulu vyplývá, zabývá vývojem ČSA v uplynulém století. 

Autorka práce má k uvedenému tématu velmi blízko (osobní, pracovní, studijní a rodinné 

vazby k letecké dopravě). Práce je o to zajímavější, že autorka se velmi dobře orientuje 

v odborné terminologii a jednotlivých etapách vývoje letecké dopravy v Československu. 

Práci vyjma úvodu a závěru tvoří devět rozdílně obsáhlých kapitol, většinou 

koncipovaných podle chronologického principu. Těžiště práce spočívá v období druhé 

světové válce, tedy kapitoly 4. až 9. (poválečná obnova ČSA, vývoj v 50., 60., 70. a 80. letech 

transformace ČSA a únosy letadel ČSA).  

Na první pohled se jedná o téma, relativně dobře zpracovatelné. Autorka se však 

musela vypořádat s řadou překážek (rozptyl fondů v různých archivech, nedochované výroční 

zprávy z 60. let 20. století), neboť informace čerpala jednak z fondu ČSA (Státní oblastí 

archiv Praha), z částečně přístupného fondu Ministerstva dopravy (Národní archiv Praha) a 

omezeně z Archivu bezpečnostních složek. Dále autorka využila dobovou a současnou 

odbornou literaturu a v neposlední řadě výpovědi pamětníků, resp. bývalých pracovníků ČSA. 

 Práce přináší řadu dílčích nových informací z vývoje Československých aerolinií 

(např. transport produkce československých zbrojovek, uvedení nové destinace do provozu – 

New York v roce 1971). Práce je také příspěvkem k dějinám podniků, neboť ukazuje vliv 

proměny společenského a politického klimatu na prestižní, v podstatě exkluzivním národní 

leteckou společnost, a to po stránce dopravní a přepravní, technické, organizační, personální 

atd. Zejména osobní výpovědi pamětníků potvrzují známé i neznámé tendence v podniku 

ČSA. Současně dává také nahlédnout do situace na přelomu státního socialismu a obnovy 



tržního hospodářství na příkladu letecké společnosti. Pro čtenáře se stane jistě poutavým 

přehled známých, méně známých i neznámých, úspěšných i neúspěšných pokusů o únosy 

letadel od konce čtyřicátých let do konce let osmdesátých. Naopak nepřekvapí stárnutí 

leteckého parku či zaměření se ČSA na destinace bývalého Východního bloku. 

Závěr koncentruje myšlenky práce, tedy od převahy významu vnitrostátních linek a 

destinací Východního bloku v padesátých letech přes obnovu leteckého parku a nové 

zahraniční destinace v šedesátých letech k projevům normalizace v československé letecké 

dopravě a okruhům problémů osmdesátých let. Práce disponuje menší obrazovou přílohou. 

Tématika poválečného vývoje ČSA se touto prací nevyčerpala a lze na ni v budoucnu 

navazovat, ať již studiem dalších možných fondů (zasedání vlády) či jejich prohloubením 

(Archiv bezpečnostních složek), odborných časopisů (např. Ministerstva dopravy – Doprava), 

hlubším zpracováním jednotlivých etap apod. Přestože se autorka snažila o svědomitý přístup, 

přesto některé vývody by bylo vhodné podrobněji zpracovat (např. letecký personál). Stejně 

tak by příloha práce vzhledem ke svému charakteru a zaměření mohla být bohatší (mapa 

destinací apod.). Závěr by mohl být také obsažnější. 

 

Práce splňuje podle mého názoru požadavky kladené na kvalifikační práce 

(diplomové) a doporučuji k obhajobě. 
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