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Tématem předložené magisterské práce kolegy Tomáše Studenovského je 
analýza vztahu Československa vůči zemím severní Afriky. Tyto tzv. státy 
přednostního zájmu (Alžírsko, Libye, Maroko, Súdán a Tunisko) se krátce po 
dovršení emancipačního procesu ocitly v hledáčku sovětské zahraniční politiky 
a Kreml doufal v jejich socialistickou orientaci. Jelikož Moskva se o africký 
kontinent začala intenzivně zajímat až v 50. letech minulého století, snažila se 
využít československých zkušeností, neboť Praha se v této oblasti začala 

prosazovat již před druhou světovou válkou. Lze konstatovat, že tradiční 

československé obchodní, kulturní a částečně i politické kontakty s černým 
kontinentem, otevíraly Sovětskému svazu přístupové cesty k africkým zemím, 
v první fázi k regionu severní části kontinentu. 

Této tezi odpovídá i struktura práce. po úvodních kapitolách, které 
zmapovaly roli Československa v sovětské zahraniční politice, vývoj 
moskevského vztahu vůči Africe a československou přítomnost v afrických 
zemích v 60. letech minulého věku, následují jednotně strukturované části, kdy 
je nejprve analyzována sovětská politika vůči dané zemí, a další subkapitoly se 
již týkají jednotlivých relací Prahy vůči zkoumanému teritoriu. Původní 

optimistické hledisko bylo však poměrně brzy - ještě v polovině 60. letech -
vystřídáno pragmatickým vztahem, neboť na rozvojových trzích mohla Praha 
uplatnit zboží, které jinak nebylo na vyspělých trzích prodejné. Konstantou však 
zůstávaly zbrojní dodávky. Pouze kulturní vztahy měly určitý ideový rozměr. 

Autor de facto navázal na texty Petra Zídka a Karla Siebery, bohatě využil 
archivních fondů MZV, Národního archivu - zde zejména fondů ÚV KSČ -. 
Vojenského ústředního archivu, a Archivu bzepečnostních složek. Analýzu 
těchto pramenů doplnilo studium relevantní literatury. 

Předloženou práci lze doporučit k závěrečné obhajobě a navrhuji 
klasifikaci velmi dobře. 

V Praze, 10. května 2010 Prof. PhDr. Vladimír Náleyka, CSc. 
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