
Abstrakt 

Předkládaná diplomová práce se zabývá vývojem akademických kontaktů mezi 

Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německo v období 

tzv. normalizace, tedy od počátku sedmdesátých let až do pádu tzv. železné opony. Hlavním 

předmětem zájmu je meziuniverzitní partnerství mezi Univerzitou Karlovou v Praze 

a Univerzitou Hamburk, které bylo dojednáno v Praze v roce 1980 a úspěšně funguje dodnes. 

Jednalo se o vůbec první smlouvu, kterou Karlova Univerzita uzavřela se západoněmeckou 

univerzitou v období studené války. Práce sleduje, jakým způsobem se k partnerství obě 

univerzity postavily a jak se mohla vzájemná spolupráce prakticky realizovat. Na konkrétních 

příkladech zkoumá, kde nastaly překážky a čím naopak bylo partnerství přínosné. Cílem práce 

je zjistit, jakou dynamiku partnerství ve sledovaném období postupně nabylo a zda dokázalo 

i v tehdejších vnitro- a zahraničněpolitických podmínkách překonat původní očekávání 

hlavních aktérů. Sledovaná spolupráce je zasazena nejen do širšího kontextu vývoje vztahů 

mezi Československem a Spolkovou republikou Německo, ale i do událostí mezinárodní 

politiky. Uzavření partnerství bylo umožněno díky bilaterálním smlouvám upravující rozvoj 

československo-západoněmeckých kulturních a akademických vztahů. Konkrétně se jedná 

o tzv. Pražskou smlouvu z roku 1973 a o vzájemnou Dohodu o kulturní spolupráci z roku 

1978. Významnou roli hrála i tzv. nová východní politika Spolkové republiky Německo 

a opatření, ke kterým se oba bloky postupně zavazovaly během implementačních rozhovorů 

Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. V této souvislosti se práce blíže věnuje 

hamburskému Vědeckému fóru KBSE. Zde se v roce 1980 setkali vědci z obou bloků, aby 

debatovali o kvalitativním zlepšení vzájemné spolupráce, a to i v akademické sféře. 

Z teoretického hlediska práce klade ve studiu mezinárodních vztahů důraz na jejich tzv. nové 

dějiny, tedy na rostoucí úlohu veřejné diplomacie či zahraniční kulturní politiky. Práce došla 

k závěru, že obě sledované univerzity a zapojené akademiky lze na základě výzkumu 

považovat za svébytné, ale limitované aktéry mezinárodních vztahů. I přes rozdíly 

v očekávání obou stran partnerství přispělo k vybudování společné sítě odborníků, ke zlepšení 

bilaterálních kulturních vztahů či k rozvoji dialogu mezi Východem a Západem. Text je tak 

příspěvkem do diskuze o možnostech kontaktu mezi oběma bloky navzdory tzv. železné 

oponě. 


