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

 

 

Autorka předložené diplomové práce se pokusila na konkrétním příkladu meziuniverzitní 

smluvní spolupráce mezi pražskou UK a Univerzitou Hamburk (od r. 1980) ukázat, jak 

v období tzv. normalizace, avšak v novém referenčním rámci tzv. helsinského procesu a 

konkrétních výsledků západoněmecké Ostpolitik (zde především tzv. Pražská smlouva z r. 

1973, zavazující v čl. 5 obě strany k rozšíření „dobré sousedské spolupráce“ i v oblasti vědy, 

vědeckotechnických styků a kultury a následná bilaterální kulturní dohoda z r. 1978), v praxi 

probíhala akademická  výměna a kooperace mezi dvěma předními vysokými školami ČSSR a 

SRN. Spolupráci obou univerzit představuje de facto jako modelový příklad, na němž lze 

dokumentovat styčné plochy mezi v zásadě otevřenou, koncepčně rozsáhle propracovanou 

zahraniční kulturní a vědeckou politikou demokratického státu (SRN), navíc federálně 

uspořádaného, a jeho víceméně autonomních vědeckých a vysokoškolských institucí (SRN 

jako subjekt mezinárodního práva, svobodné hanzovní město Hamburk jako jeho kulturně 

autonomní součást a Univerzita Hamburk, požívající moderně chápané akademické svobody) 

a zahraniční kulturní politikou  ČSSR, podmíněnou ideologickými bariérami, kde i „vzájemně 

prospěšná vědecká a kulturní výměna mezi státy s odlišným společenským zřízením“ byla 

„shora“ regulována, finančně silně limitována a personálně kontrolována. Tato spolupráce se 

ovšem nemohla odehrávat jinak než – alespoň částečně - na základě „bottom up“ principu, 

protože západoněmeckému partnerovi nemohla česká strana diktovat ani tematická těžiště 

spolupráce, ani její personální dimenzi. Její konečná podoba a seznam skutečných aktérů tak 

byl výsledkem složitého vyjednávání a kompromisů, jež nebyly možná bez účinné 

moderátorské funkce obou dlouholetých rektorů prof. P. Fischer-Appelta (UH, mimochodem 

evangelického teologa!) a prof. Z. Češky (UK, občanské právo) – a bez jejich 

nepominutelného vlivu v politické sféře, v případě Z. Češky i ve vyšších stranických 

strukturách KSČ.   

 

 

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

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

 

 

Autorka svoji práci skromně avizovala jako „historicko-empirickou případovou studii“, avšak 

jejich širokým zakotvením v kontextu tehdejších mezinárodních vztahů (helsinský proces, 

bilaterální vztahy SRN-ČSSR) a tehdejší vnitřní československé a západoněmecké politiky 

měla i ambici tuto case study zpracovat v duchu moderních konceptů tzv. nových dějin 



mezinárodních vztahů (E. Conze, U. Lappenküpper, G. Müller), či nových „mezinárodních 

dějin“ (M. Gehler, W. Mueller) nazíraných i prizmatem kulturních a sociálních faktorů, 

s důrazem na kdysi méně viditelné soft powers, kam patří i věda, její nacionální a 

internacionální instituce a tedy i její nacionální a internacionální vědecké komunity. Jejich 

význam pro vztahy mezi Východem a Západem byl bezpochyby větší na úrovni 

mimouniverzitních institucí (u nás od poloviny 50. let ČSAV a její zapojení v Mezinárodní 

radě vědeckých unií ICSU a jejích sekcích) než na úrovni vysokých škol. To se ale začalo od 

konce 70. let měnit, což en detail má demonstrovat i předložená práce, která pracuje se 

širokou škálou domácích a zahraničních archivních pramenů (AMZV, PA AA, oba univerzitní 

archivy aj.), šťastně a komplementárně doplněnou o orálně-historické prameny (autorce se 

např. podařilo navázat kontakt i s oběma bývalými rektory P. Fischer-Appeltem a Z. Češkou). 

 

 

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

na literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

 

Jazyková stránka práce plně odpovídá zvolenému žánru, poznámkový aparát je v rámci 

zvoleného citačního kodexu zpracován jednoznačně a s velkou pečlivostí, podobně i další 

formální náležitosti splňují požadovaná kritéria.  

 

 

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

slabé stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

 Autorka přesvědčivě a na řadě příkladů ukázala, že i v období tzv. normalizace bylo 

možné meziuniverzitní spolupráci mezi „východní“ a „západní“ univerzitou konkretizovat a 

rozšiřovat na základě hledání kompromisu a složitého „vyjednávání“ (zde i tedy i 

s „komunistickou mocí“, viz hojně diskutované teze Muriel Blaive). V omezeném prostoru 

bylo možné do projektu integrovat i vědce, kteří nebyli minulému režimu pohodlní, zde např. 

významného matematického lingvistika prof. Petra Sgalla. To se týkalo i témat, která byla 

zejména ve společenských vědách, složitě prosazována. Na některých místech možná bylo 

možno kontextualizaci konkrétního pokroku (či období stagnace) ve spolupráci ještě více 

propojit s domácím i zahraničním politickým vývojem, to by ale celkový rámec a rozsah 

práce již značně zatížilo. 

 

 

5. SPOLUPRÁCE S VEDOUCÍM PRÁCE (komunikace s vedoucím práce, schopnost 

reflektovat připomínky, posun od původního záměru apod.) 

 

Komunikace autorky s vedoucím práce byla pravidelná, první verze jednotlivých kapitol 

byly konzultovány v časovém předstihu, připomínky byly zpětně zapracovány. Určitý posun 

od původního projektu (konkretizace tématu a jeho důsledné zaměření na vztah UK a UH) byl 

včas a přesvědčivě zdůvodněn. 

 

 

6. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

 



   Během rozpravy by autorka mohla příp. srovnat jí podrobně analyzovanou spolupráci mezi 

UK a UH s jinými tehdy – tedy ještě před rokem 1989 - probíhajícími (či připravovanými) 

meziuniverzitními kooperacemi na základě kulturních dohod se SRN, příp. Rakouskem.  

Jiným bodem do diskuse by mohla být např. souvislost tzv. Elbepolitik Svobodného 

hanzovního města Hamburk se spoluprací mezi UK a UH, resp. i zhodnocení autonomních 

možností tohoto městského státu SRN na poli zahraniční kulturní a vědecké politiky. 

 

 

 

7. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA:   

 

Diplomovou práci Kateřiny Kuklíkové doporučuji k obhajobě a navrhuji její klasifikaci 

stupněm A – výborně (excellent). 

 

 

V Praze, 11. června 2020     

 

 

 

PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. 

                                                                                                      KNRS IMS FSV UK 

 

 


