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Předložená diplomová práce se zaměřuje na otázku Pražské smlouvy, jejíž ratifikací došlo 

k navázání diplomatických styků mezi Československem a Spolkovou republikou Německo a 

tedy k normalizaci vzájemných vztahů. Právě vyjednávání československé a západoněmecké 

delegace o Pražské smlouvě ale ukazuje řadu problematických bodů vzájemných dějin, které 

musely být (zcela nebo alespoň částečně překonány či vysvětleny), aby mohla vyjednávání 

úspěšně skončit. Cílem práce je vysvětlení okolností, dílčích kroků a sporných otázek 

předcházející uzavření Pražské smlouvy, tedy fakticky navázání diplomatických styků mezi 

Československem a Spolkovou republikou Německo, a to jak v rovině samotného vyjednávání, 

tak i politických postojů obou zemí.  

Práce nejprve kontextualizuje československo-západoněmecké vztahy v rámci 

studenoválečných vztahů, zde tedy détente, dále pak západoněmecké zahraniční politiky, od 

druhé poloviny 60. let nazývané Nová východní politiky. Mapuje jednání a kroky vedoucí 

k podpisu Pražské smlouvy, západoněmecko-sovětskými rozhovory počínaje a bilaterálními 

československo-západoněmeckými rozhovory konče. Je tak popsán celý proces a fáze jednání 

vedoucí k uzavření Smlouvy. 

Autor na základě studia širokého informačního portfolia vycházejícího z přepisů jednání 

Bundestagu vysvětluje překážky a citlivé body v jednání jak pro československou, tak pro 

západoněmeckou stranu. Využívá ke svému pohledu také svoji právní znalost, což využívá při 

analýze právních vazeb, nejrůznějších právních interpretací a ústavně-právních procesů, které 

hráli roli při projednávání a ratifikaci smlouvy. Nejvýznamnější pohled je věnován otázce 

neplatnosti Mnichovské dohody, která představovala úhelný kámen pro vyjednávání a 

stanoviska obou delegací byla v tomto bodě naprosto mimoběžná. Velice zajímavě také 

vykresluje vztahy, kdy se do samotných jednání promítaly zájmy Sovětského svazu, například 

v částech jednání pokrývající otázky Západního Berlína. Zajímavý pohled pak nabízí rozbor 

postoje zástupců sudetoněmeckého Landsmannschaftu k otázce vyjednávání a ratifikace 

smlouvy. 

Po formální stránce je práce velice precizně zpracovaná a využívá dostatečného množství 

zdrojů. Hlavní skupinou primárních zdrojů jsou právě přepisy schůzí Bundestagu. Autor využil 

v dostatečné míře také nejnovější literaturu k tématu. Slabinou práce po formální stránce je 

skutečnost, že autor dělil text do velmi dlouhých odstavců, což ztěžuje čtení textu. Další 

formální nedostatky se vyskytují pouze v minimální míře. 

V rámci obhajoby navrhuji otázku: 

- Vysvětlete podstatu rozdílného pohledu na možnou neplatnost Mnichovské dohody 

mezi československou a západoněmeckou delegací. 

Práce zcela vyhovuje nárokům kladeným na diplomovou práci, doporučuji ji k obhajobě 

a navrhuji hodnotit stupněm B.  

 

V Praze, dne 19. 9. 2019     doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 


