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Zahraničně-politický vývoj meziválečného Československa v mnoha 

ohledech zásadně ovlivnili události, ke kterým došlo záhy po vzniku republiky 

v letech 1918-1919. Územní spory a konflikty, které pražská vláda tehdy měla 

s Maďarskem a Polskem zásadním způsobem ovlivnili kooperaci těchto států a 

později přispěly ke vzrůstu politického napětí ve střední Evropě. 

Pavla Říčková se ve své diplomové práci zabývá otázkou, která byla 

v české a československé historii již rnnohohát probírána - diplomatickými 

vztahy s Polskem v letech 1918-1926. Již samotný úvod studie svědčí o autorčině 

důkladné znalosti pramenů a literatury, přičemž jako významný klad je třeba 

zdůraznit studium ve varšavském Archiwu akt nowych. Studii lze rozdělit do 

několika významových mezníků - těšínský problém, vznik Malé dohody, 

navázání diplomatických vztahů (včetně sporu o tatranskou Javorinu), události 

spojené s Janovskou konferencí, Ženevský protokol, problém československo

francouzské smlouvy a Locarno. 



Za velmi erudovanou a vyčerpávající považuji zejména kapitolu 2. 

zabývající se Těšínskou otázkou. Tuto problematiku autorka zdařilým způsobem 

analyzovala a to včetně historických kořenů sporu. Za jistý problém však považuji 

nedodržení "chronologické" linie textu, tedy podle mého názoru nepatřičné 

exkurzy od československo-polských vztahů ke vzniku Polska za první světové 

války bez bližšího vysvětlení (kap. 2. 2.). 

V následných kapitolách pak za diskutabilní považuji tvrzení, že Karel 

Habsburský usilovalo "částečnou restituci zaniklé podunajské monarchie" (kap. 

4. 1.). Toto tvrzení by bylo potřeba doložit dalšími argumenty, nikoli jen 

konstatováním. že měl "nepochybně hodně přívrženců v řadách politické elity i 

v širší veřejnosti, mimo jiné mezi úřednictvem, důstojníky a církví, jejichž 

pře stavitelé museli v minulých letech opustit svá působiště v sousedních státech 

včetně Československa. Karel také předpokládal, že získá rychlou podporu i 

v sousedství, zvláště v Chorvatsku nespokojeném s centralizačními náběhy 

bělehradských kabinetů a snad i na Slovensku." Za problematické také považuji 

neuvádění odkazů v případě některých poznámek (např. 247 či 248). Poněkud 

nešťastně je také uchopena otázka Javoriny, kde autorka vůbec nevysvětluje 

důvod československo-polského sporu. 

Přes výše uvedené výhrady ale plně doporučuji práci Bc. Pavly Říčkové 

k obhajobě. 

Navrhované hodnocení: velmi dobře. 
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