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Vyjádření  

 

školitele doktoranda Davida Hubeného k průběhu studia a k disertační práci 

Ztráta Podkarpatské Rusi v letech 1944-1945 předkládané v roce 2017 na ústavu českých 

dějin. 

  

1) Hodnocení celého doktorského studia: 

doktorand plnil svědomitě své studijní povinnosti. Jako kmenový zaměstnanec Národního 

archívu ČR v Praze nejen využil přístup k dokumentům tam uložených, ale opakovaně 

navštívil Státní oblastní archív zakarpatské oblasti v Užhorodě a jeho pobočku v Berehově, 

kde jsou uloženy relevantní materiály k tématu jeho disertační práce. Zúčastnil se na několika 

konferencích týkajících se dějin Podkarpatské Rusi a na toto téma také publikoval několik 

odborných studií v České republice i v zahraničí (na Ukrajině). 

2) Celkové zhodnocení disertační práce: 

téma Podkarpatské Rusi a především pak otázka okolností, za kterých bylo toto území 

anektováno Sovětským svazem, je doposud nedostatečně zpracováno. Je proto velkým 

přínosem, že se David Hubený rozhodl to téma zevrubně zpracovat. Využil přitom původní 

materiály, doposud neznámé a nepublikované. Struktura práce umožňuje podrobně mapovat 

jednotlivé události, které vedly ke ztrátě Podkarpatské Rusi. Text je přehledný, dobře čtivý a 

téma je zpracováno na dobré úrovni. Autor prokázal velmi dobrou znalost odborné literatury 

domácí i zahraniční.  

3) Připomínky k disertační práci:   

k disertační práci nemám po věcné stránce žádné připomínky a se závěry autora se plně 

shoduji.  Je jasné, že československá vláda v Londýně neměla žádné možnosti ztrátě 

Podkarpatské Rusi zabránit, jakmile bylo jednou v Moskvě rozhodnuto o jejím připojení 

k SSSR. Souhlasím také s názorem, že pro prezidenta Beneše a londýnskou vládu byla 

v kontextu snah o obnovu předmnichovských hranic a udržení Slovenska v republice otázka 

Podkarpatské Rusi zcela podřadná. Dnes už nelze také zjistit, do jaké míry mělo připojení 

k Ukrajinské SSR skutečně podporu místního obyvatelstva. O většinové podpoře nicméně 

podle mého názoru nelze hovořit. 
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4) Dotazy k obhajobě:  

dá se na základě dostupného materiálu určit, od kdy se datuje snaha Moskvy ovládnout území 

Podkarpatské Rusi? Jde o realizaci dávných snah Ruska proniknout na jižní stranu Karpat a 

zajistit si tak vliv na národy v uherské kotlině, anebo šlo spíše o snahu zavděčit se Ukrajincům 

v situaci, kdy na Ukrajině probíhá boj sovětské armády s jednotkami UPA a ukázat, že jedině 

Moskva je schopna uskutečnit ukrajinský národní ideál, totiž sjednocení všech Ukrajinců do 

jednoho státního celku? 

Závěr: 

předloženou disertační práci plně doporučuji k obhajobě a předběžně ji klasifikuji stupněm 

„prospěl“. 

 

 

V Praze, 4. dubna 2017     prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.

      


