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Česká historiografie se tradičně zajímala o dvě zakladatelské osobnosti 
indického emancipačního hnutí, o Mahátmu Gándhího a Džaváharlála Néhrúa. 
Třetí klíčová osobnost - Subhás Čandra Bose - byla nejen ve stínu obou výše 
jmenovaných "otců zakladatelů", ale navíc byla hodnocena pod zorným úhlem 
její spolupráce s mocnostmi Osy v letech druhé světové války. ( Zásadní práce 
českoamerického historika Milana Haunera "India in Axis Strategy" spíše náleží 
- podle mého soudu - do kontextu anglosaské historiografie a s výjimkou 
několika málo specialistů nebyla v českém prostředí známa.) 

Proto je nutné ocenit magisterskou diplomovou práci Petra Beránka, která je 
věnována životu a politickým aktivitám Subhás Čandry Bosého. Autor svého 
"hrdinu" začlenil do širších souvislostí indického národního hnutí v první 
polovině 20. století. Sledoval jeho vývoj od studijních let na Prezidentské koleji 
v Kalkatě, od prvních setkání s Gándhím, přes příklon k bengálskému politikovi 
Déšbandhuaovi Dásovi, který Bosého trvale ovlivnil, činnost v Indickém 
národním Kongresu, léta vynuceného exilu v Evropě, střety s Gándhím a jeho 
stoupenci až k vrcholné funkci předsedy INK na sklonku 30. let. V tomto čase se 
již zřetelně profilovala Bosého osobnost - kongresový rebel, do značné míry 
odpůrce Gándhího, levicově orientovaný radikál s výraznou slabostí pro 
autoritativní režimy. (Tuším, že M. Hauner má ve své práci charakteristickou 
poznámku o Boseho chápání Adolfa Hitlera jako sociálního revolucionáře.) 
Ve čtvrté a páté kapitole své práce analyzoval Petr Beránek činnost Subhás 
Čandry Boseho v letech druhé světové války; spolupráci s nacistickým 
Německem a Japonskem, vytvoření exilové vlády a aktivity exilových indických 
jednotek, které bojovaly po boku Japonců. Domnívám se, že autor mohl daleko 
podrobněji analyzovat japonskou politiku v oblasti "Velké východoasijské sféry 
blahobytu", která nesporně přispěla k rozvoji asijského emancipačního procesu 
v celé této oblasti. Role tehdejších politických vůdců "nezávislé" Barmy, 
vietnamského císaře Bao Daje, indonéských emancipačních předáků Sukarna a 
Hatty je de facto shodná s politickou angažovaností Subhás Čandry Boseho. 

Předložená magisterská diplomová práce Petra Beránka odpovídá všem 
nárokům, které jsou kladeny na závěrečný opus absolventa Karlova učenÍ. Autor 
zcela prokázal schopnost samostatné badatelské práce a jeho text má všechny 
atributy vědeckého díla. Proto předloženou práci kolegy Beránka doporučuji 
k závěrečné obhajobě a navrhuji klasifikaci výborně. (K publikaci doporučuji 
onu závěrečnou část s případnou komparací emancipačních aktivr dalších 
nacionalistických vůdců Východní Asie.) [ll. 1 / 
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