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

 

Práce si klade za cíl ukázat na případové studii partnerství mezi Univerzitou Karlovou a Univerzitou Hamburk 

možnosti, meze a význam mezinárodní akademické spolupráce napříč železnou oponou mezi „západní“ a 

„východní“ univerzitou v době pozdní studené války (s. 2–3). Práce tak rekonstruuje příběh vzniku a naplňování 

tohoto partnerství v 80. letech a zasazuje ho do širšího kontextu historie vysokých škol, zahraniční politiky a 

pozdní studené války ve střední Evropě. V první části práce autorka vytváří teoretický rámec analýzy, kterým 

jsou, kromě dalšího, „nové dějiny mezinárodních vztahů“. Ty sledují nižší, podstátní rovinu mezinárodní 

spolupráce. Druhá kapitola nastiňuje historický kontext československo-západoněmeckých vztahů. Třetí kapitola 

je pak případovou studií partnerství mezi Univerzitou Karlovou a Univerzitou Hamburk uzavřeného v roce 1980. 

 

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

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

 

Práce je založena na detailní excerpci publikovaných pramenů a sekundární literatury. Pro sběr dat byl dále 

zásadní archivní výzkum, který autorka uskutečnila ve dvou českých a dvou německých archivech. Autorce se 

tak podařilo získat nová, dosud neznámá fakta, která ještě rozšířila o rozhovory s dosud žijícími pamětníky, resp. 

o korespondenci s nimi a dokumenty v osobním držení jejich autorů. Teoreticky je práce ukotvena v dějinách 

mezinárodních vztahů, které nesledují jen nejvyšší mezistátní úroveň, ale zabývají se také nestátními nebo 

podstátními aktéry. V případové studii pak práce sleduje jednání jednotlivých aktérů. I když se nedaří 

rekonstruovat celý rozhodovací proces (na české straně chybí zejména vliv KSČ), ukazuje na konkrétních lidech, 

pracovnících obou univerzit, jejich role a strategie. 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Po formální stránce je práce v pořádku. Jazykový projev je kultivovaný. Pravopisné nebo stylistické chyby se až 

na drobná přehlédnutí nevyskytují. Odkazy na literaturu a prameny jsou řádné. Grafická úprava je standardní. 

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Diplomová práce představuje originální badatelský výsledek vyznačující se vynikající úrovní zpracování. Daří se 

propojit různé úrovně zahraniční politiky a zasadit pečlivě zrekonstruovanou případovou studii do kontextu. 

Stanovený cíl se nepochybně podařilo naplnit. Pokud bych měl poukázat na možné slabší stránky této práce, jsou 

zde patrné některé metodologické a interpretační rezervy. Na jednu stranu v přehledu literatury autorka zmiňuje 

debatu o povaze pozdního státního socialismu mezi autory jako Michal Pullmann, Pavel Kolář a další na jedné 

straně a Karel Hrubý a další na druhé straně. K této debatě se však pak práce nevztahuje a nezasazuje do ní své 

výsledky. To je na jednu stranu zdůvodnitelné tím, že svým tématem práce přesahuje hranice normalizačního 

Československa, které není výlučným prostorem této historie. Určité poznatky z této debaty by však možná 

bývalo bylo možné aplikovat a testovat i zde – například úvahy o množství různých jazyků používaných 

v různých kontextech, které pomáhaly udržovat normalizační konsensus, a to i ve vztahu k zahraničním 

partnerům. Zároveň tato práce ukazuje, že impuls ke změně nepřišel od nepočetného disentu a exilu, ale 

z oficiálních míst. Vedle toho je zde pak kontext vztahů ČSSR-SRN v pozdní studené válce, kde i malé kroky 

byly významné. Trochu mi v této práci chybí krátké vysvětlení, proč došlo k výběru těchto dvou států a čím byly 

specifické vůči jiným bilaterálním kombinacím. Stálo by za úvahu také prohloubit charakteristiku politického 



systému Spolkové republiky. Kolem jejích dějin se sice nevedou tak vyhrocené debaty historiků jako v případě 

normalizačního Československa, ale i ony prochází určitým interpretačním vývojem a nelze je chápat vůči 

československým jen jako jejich „normální“ kontrastní fólii. S tím je spojená i druhá rezerva této práce, kterou je 

pokročilejší, zobecňující interpretace zjištěných faktů. Podařilo se rekonstruovat příběh jednoho partnerství a 

zasadit ho do kontextu, ale ještě by šlo jít dále směrem k většímu zobecnění, který by umožnil přenositelnost 

závěrů pro studium mezinárodních vztahů ve střední Evropě v 80. letech. To je však jen několik úvah, které 

dávám jako oponent k diskusi. Domnívám se totiž, že tato diplomová práce je natolik zdařilá, že by stálo úvahu 

publikovat její hlavní zjištění formou odborného článku, ať už ve vhodném českém nebo zahraničním periodiku. 

 

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

  

1. Projevila se v této konkrétní situaci nějak mocenská asymetrie mezi velkým a malým státem? 

2. Poměřovaly československá i německá strana úroveň vzájemných kontaktů v oblasti vědy a vysokého 

školství se třetími státy a vyvozovaly z tohoto srovnání nějaké závěry? 

3. Jakou roli v této kooperaci hrály ekonomické náklady? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A. 

 

 

Datum: 8. června 2020        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. 

 

 


