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Diplomová práce Petra Beránka je analýzou činnosti významné osobnosti indického 

národně-osvobozeneckého hnutí Subháse Čandry Boseho, který není v české historiografii, 

jež dávala tradičně přednost Mahátmovi Gándhímu a Džaváharlálovi Néhrúovi, příliš známou 

figurou. Autor zpracovává téma v zásadě chronologicky a zasazuje životní osudy Boseho do 

kontextu dějin indického národního hnutí, přičemž velmi často odkazuje na Boseho vztahy 

se dvěma již zmíněnými individualitami - Gándhím a Néhrúem. Beránkova práce je 

postavena na solidní pramenné základně a znalosti odborných monografií; velmi oceňuji fakt, 

že se autor neomezil jen na v České republice dostupné sbírky pramenů a literatury, ale že 

navštívil také berlínský Friedrich-Meinecke Institut Svobodné univerzity, jenž mu poskytl 

významné zdroje pro jeho bádání (přesto by jeho práci bezesporu prospěla návštěva 

zahraničních, například britských archivů). I tak ale Beránkova diplomová práce svou 

originalitou a zpracováním představuje významný přínos českému bádání o dějinách 

indického subkontinentu v první polovině 20. století a o kontroverzní Boseho osobnosti, která 

"působí v indickém osvobozeneckém hnutí jako jistá ,anomálie'" (s. 5). 

Autor rozdělil diplomovou práci do pěti velkých kapitol, ve kterých chronologicky 

postupoval do roku 1945, kdy Bose tragicky zahynul při havárii letadla. První, v zásadě 

vstupní kapitola čtenáře stručně seznamuje s počátky a zdroji moderního indického 

nacionalismu do roku 1920. Důraz je kladen především na roky 1917-1920, kdy Gándhího 

příchod značně zradikalizoval indické emancipační hnutí a také na to, jak tyto události 

ovlivňovaly budoucí Boseho politická angažmá. 

Ve druhé kapitole se Beránek soustřeďuje na analýzu Boseho počátečního politického 

působení, kdy se formovaly a radikalizovaly jeho postoje a názory, a to hlavně díky vlivu 

významného kongresového předáka Č. R. Dáse. Autor se věnuje také Boseho mládí, zkoumá, 

jaký vliv na něj mělo prostředí Bengálska, "mísící indickou tradici se západním 

racionalismem" (s. 22), jeho vlastní rodina a vzdělání, jež získal nejen v Indii, ale také 

v britské Cambridgi. Po návratu do Indie se Bose zapojil do politické činnosti a již v tomto 

období bylo patrné, že se vyhraňuje vůči hlavnímu nacionalistickému proudu 



reprezentovanému Gándhím a Néhrúem. Významnou roli v Boseho životě sehrála také 

zkušenost vězení, jíž musel čelit od roku 1924. 

Ve třetí kapitole Beránek analyzuje politickou činnost Boseho ve 30. letech, kdy se 

jeho kritický pohled na Gándhího proměnil v otevřenou revoltu; autor také sleduje Boseho 

myšlenkový vývoj "zahrnující cestu od fašismu k socialismu" (s. 6), ovlivněný mimo jiné 

jeho cestou po Evropě. Čtvrtá a pátá kapitola se soustřeďují na Boseho aktivitu v průběhu 

druhé světové války, kdy byl v první fázi celosvětového konfliktu (1939-1943) nucen 

emigrovat do nacistického Německa, kde založil indický odboj. Velmi zajímavé je sledovat 

především vzájemný vztah indického radikála a nacistických elit. Přínosná je rovněž analýza 

návratu Boseho do Japonci okupované jihovýchodní Asie a jeho příspěvku budování širokého 

protibritského odboje, který ale skončil Subhásovou porážkou a následně jeho tragickou smrtí. 

Formální, tj. stylistická a jazyková stránka Beránkovy práce je na slušné úrovni (v 

této souvislosti je možné autorovi odpustit drobné překlepy), což platí i o rozsáhlém 

poznámkovém aparátu. Diplomová práce Petra Beránka patří bezesporu k výborným 

studentským badatelským počinům (jak jsem již uvedl, vytknout mu snad lze jen to, že by 

svou analýzu mohl založit na širší pramenné základně dostupné hlavně v zahraničních 

archivech a také to, že některé výklady jsou pojaty příliš stručně - právě to mu ale nicméně 

dává prostor, aby svou práci případně rozšířil). Jako takovou ji doporučuji k obhajobě a 

hodnotím klasifikačním stupněm" výborně". 
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