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Posudek oponenta diplomové práce 

 

Jan Kubr: Československo a Egypt v éře Antonína Novotného, Praha 2019, 103 str. rkp. 

+ přílohy 

 

Intepretace dějin studené války se v posledních dvou desetiletí začala díky novým 

přístupům a odtajněním archivním materiálům z bývalých socialistických zemí výrazně měnit. 

Konflikt začal být interpretován nejen jako střet dvou supervelmocí, ale jako mnohem širší a 

pestřejší škála interakcí. V tomto ohledu začala pozornost historiků přitahovat aktivity dalších 

států (někdy označované jako tzv. junior actors), jež do průběhu studené války zasahovaly 

a v některých případech (např. Kuba)1 ji byly schopny i výrazným způsobem ovlivňovat. Díky 

nově zpřístupněným archiváliím je možné nyní reinterpretovat také roli sovětských „satelitů“, 

a to zejména ve vztahu k zemím „třetího světa“ (globálního jihu), které po procesu dekolonizace 

začaly hrát ve strategických plánech obou supervelmocí důležitou úlohu. Sovětský vůdce N. S. 

Chruščov se dokonce domníval, že pokud by se podařilo země „třetího světa“ získat na 

sovětskou stranu, znamenalo by to výrazné oslabení pozic Západu. V tomto ohledu měly být 

SSSR nápomocny také další státy východního bloku. 

Československo patřilo mezi země, jež měly jednu z nejrozsáhlejších síť 

diplomatických a ekonomických kontaktů na globálním jihu, a proto se přímo nabízelo, aby se 

v oblasti více angažovalo. Výzkum ohledně role a aktivit sovětských „satelitů“ zažívá 

v posledních letech výrazný zájem historiků, neboť může poodhalit doposud neprozkoumané 

roviny vývoje studené války, včetně angažovanosti menších a doposud většinou přehlížených 

aktérů studenoválečného soupeření. Jan Kubr si tedy za téma své práce zvolil problematiku 

nanejvýš aktuální a z pohledu současného historiografického výzkumu velmi žádanou.  

Egypt patřil během studené války mezi státy, které se nejen výrazně angažovaly 

v otázkách Afriky a Blízkého východu, ale rovněž také v Hnutí nezúčastněných. 

Československo s ním udržovalo úzké vztahy v rovině politické, hospodářské, vojenské 

i kulturní (vzdělávací). Jedná se tedy o zemi, jež se přímo nabízí jako příkladová studie vztahů 

Československa ke „třetímu světu“. V českých archivech byly navíc k této problematice 

v posledních letech odtajněny materiály z bývalého ÚV KSČ, Ministerstva zahraničních věcí, 

ale také Ministerstva vnitra či Ministerstva obrany, které umožňují komplexní zpracování 

československo-egyptských vztahů nejen na rovině bilaterální, ale také z pohledu zájmů 

 
1 V tomto ohledu byla průkopnická práce Piera Gleijesese Conflicting Missions: Havana, Washington, and Africa, 

1959–1976, Chapel Hill 2002. 
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a pronikání zemí východního bloku do oblasti globálním jihu (včetně ideologické a rozvědné 

dimenze), role sovětských „satelitů“ ve strategii Sovětského svazu či postojů socialistických 

států k Hnutí nezúčastněných.  

Práce Jana Kubra, jež mohla vhodně přispět k současným historiografickým debatám 

o vztahu zemí východního bloku k „třetímu světu“, bohužel ale výše zmíněného potenciálu 

nevyužila. Na první pohled jasnou a zřetelnou autorovou chybou, která je v diplomové práci 

zcela neomluvitelná, je absence vymezení tématu, položení výzkumných otázek, použité 

metodologie a shrnutí dosavadního výzkumu. Úvodu práce předchází několikařádková 

předmluva, v níž autor zmiňuje, že se v případě československo-egyptských vztahů hodlá 

zaměřit na „komplexní vztahy na poli diplomacie, politiky a také hospodářství. Rozhodně v této 

práci nebudu popisovat naprosto vše, protože takové dílo by spíše odpovídalo doktorskému 

studiu historie, snažil jsem se o zachycení podstatných událostí.“  (str. 8). Tyto dvě věty jsou 

jedinými, v nichž Kubr hovoří o cílech a struktuře své práce, neboť v samotném úvodu (v 

rozsahu půl strany) již jen stručně popisuje historický vývoj Egypta po druhé světové válce. 

Přestože je potřeba autora pochválit za poměrně rozsáhlý archivní výzkum ve 

vybraných fondech Národního archivu v Praze a Archivu Ministerstva zahraničních věcí, jeho 

práce zůstala za očekáváním a lze ji považovat za pouhý pokus o zhodnocení československo-

egyptských vztahů, navíc trpící celou řadou dalších nedostatků. Tím, že si diplomant 

nevymezil, čeho chce v práci dosáhnout a jaké jsou její cíle, text osciluje mezi – a to je nutno 

zdůraznit – pouhým popisem obecného vývoje v Egyptě a deskripcí československo-

egyptských vztahů. Z úvodu práce se nedozvíme nic ani o struktuře předkládaného textu, či 

proč si Kubr vybral chronologické vymezení érou Antonína Novotného. Chybí rovněž 

detailnější rozbor použitých zdrojů a literatury. 

U práce podobného typu je nanejvýš žádané zasadit ji do širšího kontextu 

československé (sovětské) zahraniční politiky, což se v tomto případě nestalo. Zcela chybí 

zmínky o zahraničně-politické koncepci Československa vůči Africe a Blízkému východu (tyto 

materiály se přitom nachází v Národním archivu ve fondu A. Novotného, kartony 1-10 a 

v AMZV ve fondech příslušných odborů zabývající se výše zmíněnými oblastmi) nebo 

východního bloku obecně. Některé kapitoly napovídají, že Kubr chtěl práci zřejmě pojímat také 

v širším kontextu studené války, a proto je škoda, že nevyužil edice Foreign Relations of the 

United States of America (příslušné svazky vztahující se k Egyptu a Blízkému východu), jež 

nesleduje pouze politiku USA, ale také dalších zemí, včetně těch socialistických. Z mého 

pohledu je navíc zcela nepochopitelné, že ačkoli se Kubr věnoval vztahům Egypta také k dalším 

zemím (např. USA, Velké Británii, Francie, SRN) zcela opomíjí dosavadní výzkum a příslušné 
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sekundární zdroje. V úvodu nenajdeme ani řádku o metodologických postupech a rozboru 

použité literatury. V závěrečném výčtu se objevuje pouhých deset titulů, z nichž některé jsou 

navíc přehledového charakteru (např. Johnson, P., Dějiny 20. století; Bareš, L.  – Veselý, R. – 

Gombár, E., Dějiny Egypta; Durman, K., Popely ještě žhavé). Zahraniční literatura (kromě 

jednoho překladového titulu) zcela chybí, ačkoli k problematice existuj nemalé množství 

vhodných titulů.2 Diplomant nevyužil ani jednu časopiseckou studii a zcela pominul nejnovější 

výzkum, jenž se zabývá postoji států východního bloku k zemím třetího světa.3 

Kubrovi určitě nelze vyčítat, že v práci využil pouze českých archiválií a nepodnikl 

badatelskou cestu do Egypta. Při vhodném vymezení bylo možné téma zpracovat jen z českých 

materiálů, ale v tom případě bych předpokládal, že Kubr neopomine základní archivní zdroje. 

V textu se několikrát věnuje postojům Československa ke Komunistické straně Egypta, ale 

přitom nevyužívá fond Mezinárodního oddělení ÚV KSČ umístěný v Národních archivu 

v Praze, při rozboru československých zbrojních zakázek pak zcela vynechává materiály 

z Vojenského ústředního archivu. Je velká škoda, že Kubr zcela opomíjí Archiv bezpečnostních 

složek (ABS). V Káhiře se nacházela jedna z nejdůležitějších československých rezidentur pro 

celou oblast Afriky a Blízkého východu. Diplomatické a hospodářské československo-

egyptské vztahy již byly částečně zpracovány Petrem Zídkem a Karlem Sieberem v knize 

Československo a Blízký východ v letech 1948–1989 (Praha 2009), oba autoři ale velkou část 

archiválii z ABS vztahujících se k Egyptu kvůli jejich tehdejší nedostupnosti nevyužívali. Ve 

fondech ABS se skrývá velký potenciál nejen pro nové poznatky ohledně československo-

egyptských vztahů, ale také pro doposud jen velmi okrajově zpracovanou rovinu práce 

rozvědek východního bloku během studené války. 

Co se samotné struktury týče, je obtížné ji hodnotit, když z úvodu nevyplývají cíle ani 

metodologické postupy práce. Již výše jsem naznačoval, že práce je do značné míry jen 

přepisem dokumentů z NA a AMZV (mnohdy nekriticky hodnocených) doplněný velmi 

omezeným počtem sekundárních zdrojů. Některá Kubrova konstatování navíc nejsou 

dostatečně vyargumentována s odkazem na příslušné zdroje. Například na str. 46 uvádí, že se 

 
2 Jen namátkou lze uvést např. Laron, G., The Six-Day War: The Breaking of the Middle East, New Haven 2017; 

Ro’I, R., Morozov, B. (eds.), The Soviet Union and the June 1967 Six Day War, Standford 2008; Hahn, P., The 

United States, Great Britain, and Egypt, 1945-1956, Chapel Hill 1991; Laron, G., Stepping Back from the Third 

World: Soviet Policy toward the United Arab Republic, 1965-1967, in: Journal of Cold War Studies, 2010, No. 4, 

s. 99-118; Vassilliev, A., Russian Policy in the Middle East: From Messianism to Pragmatism, Reading 1993; 

Beattie, K. J., Egypt during the Nassier Years, Boulder 1994; Oren, M., Six Days of War: June 1967 and the 

Making of the Modern Middle East, New York 2003. 
3 Např. Muehlenbeck, P. E., Telepneva, N., Warsaw Pact Intervention in the Third World. Aid and Influence in 

the Cold War, London 2018; Westad, Odd Arne, Global Cold War. Third World Interventions and the Making of 

our Times, Cambridge 2005. 
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„Egyptu nabízelo, aby se stal nástupcem koloniálních mocností“ bez příslušného vysvětlení či 

kontextu. Velmi nejasně Kubr definuje egyptský režim pod vedením Násira (na straně 47 hovoří 

o „levicovosti“ egyptského režimu v jehož rámci „přitvrdila znárodňovací kampaň“. Na str. 50 

zmiňuje, že „dokumenty naznačují, že Násir chtěl v Egyptě vytvořit téměř utopistickou 

společnost“. V pozn. č. 144 však toto autor sám rozporuje a uvádí, že se Egypt stěží mohl 

přeměnit v socialistický stát). Na straně 62 Kubr uvádí, že „rozhodně nejzajímavějším 

dokumenty, které se během mého výzkumu podařilo nalézt, se zabývají egyptským jaderným 

programem“. Zřejmě má na mysli jeden z dokumentů MZV, v němž je připuštěna možnost, že 

Egypt jaderného výzkumu nevyužívá pouze pro mírové účely. K dokumentu se Kubr vrací také 

ve svém ani ne stránkovém závěru a znova ho hodnotí jako jedno z nejpodstatnějších zjištěních 

své práce. Egyptskému jadernému programu se však autor věnuje velmi stručně (v rozsahu cca 

1 NS) a přitom neuvádí ani základní skutečnosti, například to, že to byl Sovětský svaz, kdo 

Egyptu na konci padesátých let výzkumný reaktor poskytl. Jako příklad nekritického přejímaní 

závěrů z československých dokumentů lze uvést konstatování na straně 77 o tom, že Spojené 

státy chtějí Egypt využít jako hráz proti rozšiřování komunismu na Blízkém východě. Na straně 

82 pak Kubr „kouzlí“ s čísly o americké pomoci Egyptu, aniž by uváděl jakýkoli pramen této 

informace. Příkladů, kdy autor dostatečně neodkazuje na příslušný zdroj, lze najít bohužel celou 

řadu. Je tomu tak i na straně 88, kde Kubr hodnotí československý podíl na výstavbě vojenské 

akademie v Káhiře. Autor sice věnuje otázkám nákupu zbraní a vojenské techniky ze strany 

Egypta velký prostor, pozornost (určitě v rozsahu celé kapitoly) by si jistě zasloužilo působení 

československých vojenských expertů na této akademii, stejně jako výcvik Egypťanů 

v Československu. V tomto ohledu navíc zcela přehlíží práce Milana Vyhlídala, v případě 

československé vojenské pomoci Egyptu také edici dokumentů od G. Larsona a J. Koury 

zpracované pro americký Cold War International History Project.4  

Nedostatečně vymezení práce se zcela logicky projevilo také v jejím závěru, který je 

nekonkrétní, zmatený a nepřesvědčivý. Kubr za jedno z největších zjištění své „diplomky“ 

považuje pokus o vytvoření obranné koalice mezi Egyptem, Sýrií a Saúdskou Arábií v první 

polovině 50. let. Irelevantnost této informace v kontextu československo-egyptských vztahů 

jen dokresluje, že ani autor samotný netušil, čeho chce v práci dosáhnout a jaké výzkumné 

otázky chtěl sledovat.  

Bohužel nemohu ani napsat, že by práci byla z formálního a stylistického zpracování v 

pořádku. V poznámkovém aparátu autor při opakování zdroje nepoužívá zkratku c. d. či 

 
4 https://www.wilsoncenter.org/blog-post/czechoslovakia-and-the-six-day-war  

https://www.wilsoncenter.org/blog-post/czechoslovakia-and-the-six-day-war
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podobný ekvivalent, vyskytují se další drobnější chyby v citovaní archivních dokumentů 

a samotný text na příliš vysoké stylistické úrovni není, v některých částech působí kostrbatě až 

klišovitě. 

Pochybení, kterých se Jan Kubr ve své diplomové práci dopustil, jsou bohužel natolik 

závažná, že práci navrhuji přepracovat. Diplomanta znám jako pečlivého a svědomitého 

studenta a věřím, že je schopný nedostatky odstranit. V prvé řadě je potřeba, aby si vymezil 

cíle, metodické postupy a strukturu práce, kritičtěji přistupoval k získaným archivním 

materiálům a prostudoval větší množství sekundárních zdrojů a literatury k danému tématu. 

V případě metodologického uchopení bych doporučoval sledovat současné historiografické 

trendy, jež nahlíží na zahraničně-politické cíle bývalých sovětských „satelitů“ z perspektivy 

menších aktérů a zasazují je do širšího transnacionálního a globálního kontextu dějin studené 

války. 

Přestože je potřeba ocenit, že se Jan Kubr rozhodl pokusit zpracovat poměrně obtížnou 

problematiku, z mého pohledu jeho text bohužel nesplňuje základní požadavky kladené na tento 

typ závěrečné kvalifikační práce, a proto ho k obhajobě nedoporučuji.  

 

 

 

V Oxfordu, 30. srpna 2019       PhDr. Jan Koura, Ph.D. 

 

 

 
    

 

 

 


