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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Diplomová práce Bohdana Malaniuka mapuje vývoj pohledu Spojeného království coby jednoho z tvůrců a 
garantů politického upořádání meziválečné Evropy na problematiku hranic a teritoriálního uspořádání 

Československa. Největší pozornost autor přirozeně věnuje období jejich ustavování v době versaillské 
konference a poté jejich narůstajícímu zpochybňování během druhé poloviny třicátých let. Deklarovanou 

hypotézou (ve skutečnosti však prostou výzkumnou otázkou, neboť není vyvozena ze stávající literatury ani 

z teorie a cílem práce není její verifikace či falsifikace; ostatně se jedná o práci historiografickou, nikoli 
společenskovědní) práce je, zda ve zkoumaném období bylo „teritoriální zastřešení Československa nově 

vzniklým národním státem“ jedinou variantou, s níž britská diplomacie pracovala, a identifikace 
případných alternativních koncepcí.  

 

Z úvodu práce není úplně zřejmé, proč si autor ke svému zkoumání zvolil právě tento konkrétní problém – 
bylo to kvůli identifikované mezeře v poznání, jak jej předkládá dosud publikovaná literatura (práce 

uváděné v rozboru literatury mají buď širší tematické, anebo naopak užší časové vymezení), anebo 

z potřeby vstoupit do případné probíhající historiografické polemiky?  

 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Zvolené téma je dle mého soudu vhodné pro diplomovou práci jak svým rozsahem, tak i dostupností 

obsáhlého, avšak zpracovatelného souboru primárních i sekundárních zdrojů. Autor práci koncipuje jako 
klasickou narativní historiografickou práci, přičemž se (v rozboru literatury) hlásí k tomu proudu prací, 

jež, ač české provenience, vědomě usilují o to oprostit se od „národně sebestředné“ interpretace britské 

politiky vůči Československu. Ve stati ani v závěru práce však s další literaturou již do dialogu nevstupuje. 
 

Zvolená striktně chronologická koncepce práce je zcela logická na úrovni hlavních kapitol, mnohem méně 

již v jejich rámci, kdy autor při svém výkladu místy v podstatě po odstavcích přeskakuje mezi 
problematikou československých hranic s Německem, Polskem a Maďarskem, vztahu k Rakousku a nazpět. 

Nepřehlednost textu dále umocňuje to, že tři kapitoly stati, každá o délce cca 20 stran, postrádají jakékoli 
vnitřní členění. 

 

Pramenná a bibliografické základna práce je plně uspokojivá a k práci se zdroji nemám závažnější 
připomínky. 

 
Naopak vytknout je autorovi možné to, že část úvodu nazvaná „teoretický rámec a metodologie výzkumu“ 

namísto avizovaného obsahu pouze vyjmenovává edice dokumentů, s nimiž pracoval. 

 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 



 

Autor se mohl spolehnout na svůj výtečný jazykový projev, mírně nedotažená je finální editace textu (místy 

chybějí či naopak přebývají slova). „Kolonel Tissi“ (s. 21) byl nejspíše obyčejný plukovník, překlad 
adjektiva „heavy-handed“ (s. 26) jako „tyranské“ se mi jeví posouvat vyznění citovaného tvrzení, 

„disfunkční“ (s. 50) je naprosto ojedinělá pravopisná chyba. Zmiňovaní českoslovenští (Hodža, Krofta) 
politici by si pro lepší orientaci v problematice zasloužili uvádění prvních jmen a funkcí. Odkazový 

aparát je korektní, dílčí výhradu mám k chybějícímu ozdrojování dlouhé pasáže na s. 50. 

 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Celkový dojem z předložené diplomové práce je pozitivní. Autor prokázal schopnost formulace a velmi 
solidního zpracování relevantního odborného tématu. 

 

Předložená práce dle mého soudu přesvědčivě rekonstruuje a interpretuje vývoj britské perspektivy na 

problematiku Československa a jeho hranic v širším evropském kontextu, jakkoli si rozsahová omezení 

diplomové práce samozřejmě vynutila upozadění některých aspektů tématu či relevantních aktérů. 

 
Za její největší slabinu považuji značnou nepřehlednost textu. Autor se též měl vyvarovat toho, aby se 

v závěrečné syntéze objevovaly věci, které ve stati nejsou vůbec zmíněny či doloženy (časopis New Europe, 
údajné „protislovanské předsudky“ ve zprávách velvyslance Addisona). 

 

Závěrem mohu konstatovat, že deklarované cíle práce považuji za naplněné. 
 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až 

tři): 

 

Práce se při svém zaměření na Foreign Office a diplomatickou službu coby hlavního institucionálního 

aktéra příležitostně, avšak nesoustavně zmiňuje o pohledu představitelů hlavních britských politických 

stran na zkoumanou problematiku (přičemž zahraničněpolitickou linii země určují volení političtí 
představitelé, F(C)O je při vší své výsadní expertíze pouze vykonavatelem vládní politiky). Lze podle autora 

říci, že by mezi zahraničněpolitickými představami hlavních politických proudů v meziválečné Británii, 
pokud jde o středoevropskou či přímo československou problematiku, existovaly dlouhodobé a relevantní 

rozdíly? Pokud ano, v čem spatřuje kořeny těchto rozdílů? 

 

Bylo tedy podle autora uvažování FO jako instituce o předmětných otázkách ve zkoumaném období 

formováno primárně geopolitickými úvahami, anebo spíše národnostní problematikou či jiným 
normativním principem? 

 

Práce nezmiňuje velkou hospodářskou krizi a její dopady – autor tedy nespatřuje přímou souvislost mezi ní 
a vývojem zkoumané problematiky? 

 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Diplomovou práci Bohdana Malaniuka s ohledem na výše uvedené doporučuji k obhajobě. Navrhuji, aby 

byla hodnocena stupněm Velmi dobře, v případě vynikající obhajoby i Výborně. 
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