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Celkové hodnocení (slovně)  

 
Bc. Miroslav Pokorný si za téma své diplomové práce zvolil oblast, která zatím nebyla 

badatelsky zpracována, a sice československo-mongolské vztahy na poli kultury, hospodářství 
a politiky v období tzv. normalizace. I když se jedná o dosti náročné téma, výsledek je podle 
mého názoru zdařilý. 

Jedno z největších úskalí zvoleného tématu představuje podle mého názoru pramenná 
základna. Vzhledem k jazykové bariéře, ale též obtížné dostupnosti, neměl  autor k dispozici 
prameny mongolské provenience. Jedná se tudíž o český pohled na československo-
mongolské vztahy a bylo by samozřejmě zajímavé podívat se na zvolené téma i optikou 
Mongolska, nicméně tento požadavek by již překračoval rozsah a nároky kladené na 
diplomovou práci. Autor se však nesoustředil pouze na české zdroje a vycházel i 
z anglickojazyčné literatury, což je třeba ocenit. Diplomant ovšem uskutečnil též dva 
rozhovory s pamětníky. To se však čtenář dozví až v závěru práce ze soupisu pramenů a 
literatury, neboť v úvodu autor tuto svoji chvályhodnou aktivitu nezmiňuje a v samotném 
textu odkazuje na rozhovory způsobem, který jednak není standardní, ale též z něj není patrné, 
že rozhovory uskutečnil sám („Zvukový záznam. Dostupný na CD-ROM. Pořízený dne 9. 8. 
2013.“) Teprve po přečtení práce jsem pochopil, že autor odkazuje k CD, které je přiloženo na 
závěr a obsahuje zvukové záznamy obou rozhovorů. Nedostatky v citování nalezneme i u 
dalších odkazů (kupříkladu autorský tandem Arnošt Böhm–Miloš Zárybnický cituje autor 
jako „BÖHM, ZÁRYBNICKÝ, Arnošt, Miloš.) 

Strukturu práce považuji za logickou, stejně jako její členění a vymezení léty 1968 a 
1984. Za velice přínosné považuji pasáže o kulturních vztazích, jež obsahují analýzu 
československých literárních děl věnujících se Mongolsku a také výčet mongolských filmů, 
uvedených na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Autor však nezmiňuje, 
zda byl některý z mongolských filmů v Československu uveden do distribuce – znamená to 
tedy, že žádný mongolský film nebyl v českých a slovenských kinech promítán? Taktéž 
pasáže týkající se sportovních vztahů pokládám za velice zajímavé. Když se však autor věnuje 
popisu vzájemných státnických návštěv mezi Československem a Mongolskou lidovou 
republikou, vychází prakticky pouze z oficiálních novinových zpráv. V těchto pasážích tak 
diplomová práce spíše přináší obraz dobové propagandy. Uvědomuji si však, že kvůli 
torzovitosti dochovaných pramenů je dosti obtížné proniknout pod vrstvu oficiálních 
vyjádření. O to více je třeba ocenit, že v případě hospodářských vztahů se to autorovi částečně 
podařilo a ve své práci nastínil, jaké problémy spolupráci obou států, oficiálně 
„bezproblémovou“, doprovázely. Obdobně přínosná je i podkapitola o mongolských 
studentech v Československu, při jejímž psaní vycházel autor z dosud nevyužívaných 
archivních dokumentů. Za velice podnětné považuji autorovo srovnání Gustáva Husáka a 
Jumdžágína Cedenbala – jak autor upozorňuje, oba muži mají více společného nežli jen 
vedení komunistických stran v příslušné zemi.  

Práce je psaná čtivým a kultivovaným jazykem, který je na vysoké odborné úrovni. 
Zároveň se bohužel autor nevyhnul některým překlepům a gramatickým chybám (např. „tisíce 
Mongolů pobývali“, str. 79). V některých případech se autor dopustil též neobratných 
formulací – vpád Mongolů na Moravu v roce 1241 se o 600 let později v českých zemích 
patrně připomínal, ne „oslavoval“ (s. 23); román Čingischán vyšel v roce 1947 
v Československu v nákladu deset tisíc kusů, nikoliv „deset tisíc nákladů“ (s. 24); román 
Krotitelé ďáblů je dílem spisovatele Ludvíka Součka, nikoliv Libora Součka (s. 27, 
v poznámce pod čarou to již autor uvádí správně); útok na kancelář sovětské společnosti 



Aeroflot v Praze se odehrál v noci z 28. na 29. března 1969, nikoliv v dubnu 1969 (str. 491); 
první stříbrnou medaili nezískalo Mongolsko v r. 1698 (s. 64). Výjimečně je možné se setkat 
s tím, že autorovy věty příliš nedávají smysl („Od června 1964 byl velvyslancem 
v Mongolsku. Jeho mise však byla předčasně ukončena v červnu 1964“, str. 11). A jen jedno 
doplnění na závěr – autor několikrát uvádí, že českoslovenští či mongolští funkcionáři 
vzdávali při oficiálních návštěvách čest památce Bohumíra Šmerala. Autor však již neuvádí 
proč – tento český politik opakovaně ve dvacátých a třicátých letech navštívil Mongolsko a 
podílel se zde na činnosti zdejší komunistické strany, v roce 1928 údajně spoluorganizoval 
její sjezd. Bylo by zajímavé zjistit, jak je Šmeralova osobnost dnes v Mongolsku vnímána. 

Předložený text Bc. Miroslava Pokorného splňuje podle mého názoru nároky kladené 
na diplomovou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě. Domnívám se, že po určitém doplnění 
a zapracování výše uvedených připomínek by měla být publikována.  

 
 
 
 
 
V Praze, 10. ledna 2017      PhDr. Petr Koura, Ph.D.    

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Autor zde cituje nepříliš hodnověrný zdroj, a sice článek z internetové stránky Českolipského deníku, ačkoliv je 
též na internetu na stránce revue Paměť a dějiny přístupná odborná studie historika Jana Kalouse k tomuto 
tématu, nazvaná ČSSR – okupanti 4:3. Analýza jedné březnové noci.    


