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Pavla Říčková: Polsko-československé diplomatické vztahy 1918-1926, Praha 2008, 165 
stran rkp. 

Po rozpadu rakousko-uherské monarchie na podzim 1918 se nově vzniklý polský a 

československý stát nedokázaly bez zprostředkování vítězných velmocí dohodnout na 

rozhraničení národnostně smíšených územÍ. Hlavním místem sváru bylo hospodářsky 

významné Těšínsko. O oblast oplývající zásobami uhlí svedly obě země v lednu 1919 krátkou 

válku. Přesto, že se Polsko a Československo nakonec pod vnějším tlakem dohodly na jejím 

rozdělení, spor nepříznivě poznamenal jejich vzájemné vztahy v celém meziválečném období. 

Ačkoli se konfliktu již věnovali polští a čeští historici (např. M Kamiilski, D. 

Gawrecki či J. Valenta), nebyla tato problematika dostatečně zpracována. Téměř chybí 

komplexnější pohled na vzájemné vztahy, který by byl opřen o důkladné studium pramenného 

materiálu polské a československé provenience. Vítám proto, že se autorka pokusila 

nabídnout vlastní koncepci polsko-československých vztahů v první polovině dvacátých let 

20. století. 

Říčková svou práci rozdělila do 15 částí, samotné výsledky svého výzkumu prezentuje 

v 10 kapitolách. Za nejpřínosnější považuji druhou kapitolu věnovanou vývoji těšínského 

konfliktu. Autorka se zde totiž neomezila jen na diplomatický rozměr sporu, a značný prostor 

věnovala analýze jeho vývoje uvnitř zasažené oblasti. Dospěla přitom k zajímavým závěrům. 

Doložila, že spor eskaloval díky politice ústředních a nikoli místních, ke kompromisu spíše 

nakloněných autorit. Odpovědnost pak připsala především nacionalistům na obou stranách 

hranice (u nás především K. Kramářovi). Současně prokázala, že přes občas dramatický 

průběh sporu nebyla značná část místního obyvatelstva národnostně vyhraněná a pod vlivem 

nedůsledné politiky varšavské vlády (dopad rusko-polské války) přešla od původně 



převládající podpory polských nároků k nerozhodnému či dokonce pročeskoslovenskému 

postoji (s. 149). 

V následujících kapitolách se Říčková věnuje vývoji polsko-československých vztahů 

do roku 1925, kdy Locamo vytvořilo předpoklady pro jejich určité zlepšení. Neúspěch 

předcházejících snah o normalizaci vztahů zdůvodnila především neochotou části polské 

politické reprezentace zahladit staré spory. 

Předkládaná práce je výsledkem značného úsilí. Říčková pracovala v archivech ve 

Varšavě i Praze a zpracovala relevantní odbornou literaturu. Přesto se nevyvarovala určitých 

pochybení. Text je místy tak přetížen informacemi, že se v něm očividně neorientuje ani sama 

autorka. Například na s. 21 tak zbytečně dvakrát uvádí stejnou informaci o převzetí moci 

Pilsudským v listopadu 1918. Na jiných místech pak opomenula uvést informace nezbytné k 

pochopení textu. Zvláště patrné je to v kapitole 6, kde analyzuje průběh diplomatických 

různic o Javorinu (sama uvádí jako "Javořinu"), aniž by čtenáře seznámila s podstatou sporu. 

Zatímco tedy na jedné straně chybí relevantní uvedení do problematiky, na straně druhé jinde 

v textu autorka upadá do opačného extrému a vytváří příliš rozsáhlý poznámkový aparát 

(např. s. 16). 

Výše uvedené nedostatky však zásadně nezpochybňují jinak dobré výsledky autorčiny 

práce. Dílo plně vyhovuje nárokům kladeným na diplomovou práci. 

Navrhované hodnocení: velmi dobře 
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