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    Školitelský posudek 

Jan Kubr: Československo a Egypt v éře Antonína Novotného. Diplomová práce, strojopis. 

Ústav českých dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2019, 103 s.  

 

Práce Jana Kubra se zabývá především obchodními vztahy mezi Československem a Egyptem 

v padesátých a šedesátých letech 20. století, přičemž hlavní pozornost je věnována vývozu 

československých zbraní a bojové techniky. Autor zasadil svůj výklad do kontextu 

mezinárodních vztahů ve zkoumaném období. 

Práce je rozdělena na úvod, dvě samostatné kapitoly, které jsou dále rozděleny do řady 

podkapitol, závěr a přílohy.  

Pokud jde o úvod, za poměrně zásadní nedostatek považuji skutečnost, že je příliš stručný 

a především neobsahuje zhodnocení dosavadní literatury na uvedené téma, pokud samozřejmě 

taková literatura existuje. V této souvislosti musím zdůraznit, že nejsem odborníkem na Egypt 

a tím méně na mezinárodní obchod se zbraněmi, a proto nejsem schopen říci, zda se 

uvedeným tématem již někdo zabýval. V úvodu také postrádám zhodnocení dostupnosti 

pramenů.  

Po úvodu následuje kapitola s názvem Konec egyptské monarchie a začátek republiky. V ní 

autor podává výklad o dějinách Egypta na přelomu čtyřicátých a padesátých let a popisuje 

okolnosti převratu v roce 1952, v němž Hnutí svobodných důstojníků sesadilo krále Farúka 

a vyhlásilo republiku.  Dále popisuje vnitropolitický vývoj Egypta a postupné posilování 

pozice Gamala Násira, jenž se stal v roce 1956 jako prezident prakticky neomezeným 

vládcem. V další části kapitoly Jan Kubr popisuje okolnosti znárodnění Suezského průplavu a 

přípravu na anglo-francouzsko-izraelský zásah na podzim 1956. Součástí kapitoly je  

podkapitola o československo-egyptských obchodních vztazích v této době a dodávkách 

vojenského materiálu do Egypta. 

Následující kapitola s názvem Budování soustátí, domácí politické tápání a hospodářské 

potíže se týká období pokusů Egypta o vznik Sjednocené arabské republiky zahrnující Egypt, 

Sýrii a (spíše teoreticky) Jemen. Autor podává peripetie tohoto projektu a jeho konečný krach. 

Všímá si zároveň vnitropolitického vývoje v Egyptě, především protikomunistické kampaně 

v roce 1959, a současně i snahám Egypta o rozvíjení přátelských vztahů s SSSR. Mapuje i 

vývoj vztahů Egypta k dalším státům, především k Velké Británii, USA a ke Spolkové 
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republice Německo. Potom autor opět rozebírá vzájemné obchodní i neobchodní vztahy obou 

zemí.  Kapitola končí popisem šestidenní války v roce 1967. 

V Závěru autor shrnuje vztahy mezi Egyptem a Československem takto: „Ačkoliv vzájemné 

vztahy mezi Československem a Egyptem/SAR nebyly vždy zcela harmonické, ať již v době 

Násirově kampaně proti komunistům nebo v důsledku zhoršující se finanční situace Egypta, 

nikdy nehrozilo, že by byly přerušeny, nebo dokonce ukončeny. “ Tento závěr je jistě možné 

přijmout, ale je poněkud stručný a zhodnocení vztahů by si zasluhovalo více místa.  

Shrnutí: po věcné stránce nemohu správnost podávaných údajů zcela posoudit, protože téma 

se netýká předmětu mého bádání. Pokud jde o výklad mezinárodních vztahů, nenašel jsem 

v textu žádné věcné chyby. Po stránce formální považuji za nedostatek, že předmět práce 

nebyl přesněji vymezen – název práce Československo a Egypt v éře Antonína Novotného 

evokuje mnohem širší záběr, než práce ve skutečnosti má. Jak již jsem napsal, postrádám také 

zhodnocení případné dosavadní literatury.  

Za přínos považuji, že autor vychází z původních archívních pramenů uložených v Archívu 

Ministerstva zahraničních věcí ČR a v Národním archívu ČR (fond ÚV KSČ). Samozřejmě, 

naskýtá se otázka po dostupnosti archívních pramenů druhé strany, tj. Egypta, ale je zcela 

jasné, že podobný archívní výzkum daleko přesahuje autorovy možnosti. 

Závěr: přes dílčí výhrady formálního rázu práci doporučuji k obhajobě, navrhuji hodnocení 

„velmi dobře“. 

 

 

V Praze, 24. srpna 2019     prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.    

 


