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

 

J. Lehnert si zvolil za téma své bakalářské práce poměrně velice složité období v poválečné sovětské zahraniční 

politiky, s důrazem na vztahy Moskvy ke třem satelitům ve východní Evropě. Autor ale také sledoval proces 

sovětizace celé oblasti i sovětskou politiku v německé otázce. Jednalo se o problémy, které patřily ke klíčovým 

při vzniku  studené války. Pokoušel se vysledovat i problém, zda  sovětská vrcholná elita byla při formulování a 

zahraničně politických aktivitách jednotná,  či zda v ní existovaly názorové rozdíly, což je chvályhodný pokus. 

Zvýšenou pozornost proto věnoval vztahům Stalina k ministrovi zahraničních věcí V. M. Molotovovi a k 

vrchnímu veliteli  sovětské.okupační zóny v Německu, G. K. Žukovovi. 

        

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

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

 

Práce je dobře strukturovaná.  J. Lehnertovi se podařilo na několika případech vytipovat období, kdy sovětské 

vedení nemělo stanovenou jasnou linii a měnilo ji až průběžně „za pochodu“ (viz Marshallův plán, s. 48nn), což 

je v protikladu s některými výklady sovětské zahraniční politiky. Stejně tak poukázal na některé názorové 

rozdíly v rámci sovětské elity. 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 Autor využil celkem velkého počtu pramenů a literatury, které podrobil v úvodu solidní kritice. Psaná je 

poněkud lakonickým stylem. 

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Práce J. Lehnerta splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci.  

 

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

 Problematiku vztáhnout více do vztahu s celkovým vývojem studené války. 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

Hodnotím ji jako výbornou. 

 

 

Datum:          Podpis: 

 

 



 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa 

zadní stranu nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle 

vašeho mínění, obhajobou neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, 

které student může dobrou obhajobou napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení 

konečné známky. 


