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Vývoj britských konceptů teritoriálního uspořádání prostoru Československa mezi 

léty 1918-1938 

 

Bohdan Malaniuk si za cíl své diplomové práce vytkl zanalyzovat a zhodnotit 

meziválečné postoje britské zahraniční politiky vůči teritoriálnímu konceptu Československa 

ve středoevropském kontextu. Autor zachycuje zejména britskou reflexi existence nového 

státu a jeho sousedů ve střední Evropě a postupnou proměnu názorů na vhodnost, resp. 

udržitelnost takovéto státní organizace v oblasti Československa. 

Materiálově svou práci postavil B. Malaniuk zejména na studiu klíčové edice 

Documents on British Foreign Policy, příležitostně konzultoval též relevantní svazky české 

edice Dokumenty československé zahraniční politiky. Rozsah použité odborné literatury české 

a britské provenience vcelku odpovídá nárokům kladeným na diplomovou práci, jakkoli 

zejména pro období britského appeasementu, jež nutně tvořilo rámec autorova zkoumání pro 

období třicátých let, jakož i pro samotnou britskou úlohu v sudetské krizi vrcholící 

mnichovskou konferencí v září 1938 by bylo možno využít dlouho řadu dalších relevantních 

titulů.  

Práce je koncipována jako „klasická narativní historiografická případová studie 

strukturovaná chronologicky“, což je vzhledem k tématu vhodné rozhodnutí. Solidní je rovněž 

rozbor (editovaných) pramenů a literatury, přestože má autor patrně ne zcela jasno ve 

významu slova „pramen“ (s. 7) – a snad by to měl v rámci obhajoby objasnit. 

Za určitou koncepční nevýhodu považuji fakt, že autor svou práci chronologicky 

ukončil Mnichovem, oproti původně plánovanému létu 1942, kdy naopak britská vláda 

deklarovala, že se v budoucnu nehodlá řídit závazky přijatými v roce 1938. Jakkoli to autor 

netvrdí (a k této redukci ho naopak vedly praktické důvody – tj. nedostatek času a prostoru), 

tak odtržení pohraničí a rozdělení československého území podle etnického principu působí 

v tomto kontextu jako jakési vyústění dvacetiletého britského názorového vývoje. Ve 

skutečnosti šlo o řešení přijaté pod tlakem a hrozbou okamžitého vypuknutí války, jež bylo 

v následujících několika letech vzhledem k následujícím událostem opuštěno. Autor tak už 

neanalyzoval některé události, které ovšem zmiňuje v závěru (kupř. příčiny absence „slíbené 

velmocenské garance“ pomnichovského Československa, resp. jeho hranic – s. 66). 

Ocenit je naopak třeba autorovy vyvážené závěry – zejména tvrzení, podle nějž byla 

sice „rozdrobená střední Evropa plná partikulárních nacionalismů“ vnímána tvůrci britské 

zahraniční politiky jako rizikový faktor, avšak o vážně míněném návratu k předválečnému 

Rakousku-Uhersku budeme v britských dokumentech „hledat zmínky jen těžko“ (67). 

Jakožto vedoucí práce jsem s autorem text v průběhu jeho zpracování pochopitelně 

procházel, díky čemuž se podařilo eliminovat řadu jazykových i faktických chyb. Bohužel 

další byly do textu přidány v rámci závěrečného zpracování: Jedním z „karlovarských 

požadavků“ bylo přiznání se k německému (či ještě lépe nacionálně socialistickému) 

světovému názoru, nikoli národu (s. 54). „Vlády Francie a Británie urgovali [sic] své 

diplomatické zástupce v Praze, aby Benešovi sdělili, že v případě ozbrojené agrese, [sic] za ni 



bude zodpovědné Československo a ani jedna z vlád se nebude cítit zavázána poskytnout 

napadenému státu pomoc.“ (s. 60) Navíc by bylo vhodné zmínit, že podle dostupných 

pramenů si toto „ultimátum“ krátce předtím vyžádal premiér Hodža. A jak autor nepochybně 

ví, v české části zbytku republiky začala šest let trvající německá okupace 15. března 1939, 

nikoli už o den dříve (s. 63). V textu lze nalézt i další tiskové chyby (s. 62, 65, 67 aj.) a na 

straně 61 se autor zřejmě nadechl k důležité větě, z níž však zbylo jen torzo v podobě slova 

„Jednalo“. 

Přes výše zmíněné dílčí výhrady považuji autorovu práci za zdařilou, doporučuji ji 

k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře, v případě přesvědčivého výkonu při obhajobě 

s možností hodnocení výborně. 

 

 

 

 

V Praze dne 5. září 2016     PhDr. Vít Smetana, Ph.D. 


