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Studenovský, Tomáš, Československá pomoc rozvojovým zemím severní Afriky 

v 60. letech 20. století, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2010, 98 

stran. 

Tomáš Studenovský se rozhodl analyzovat téma československé pomoci rozvojovým 

zemím severní Afriky v šedesátých letech 20. století. Svoji práci rozdělil do osmi kapitol. 

První tři kapitoly jsou jakýmsi úvodem do problematiky. V současné české historiografii se 

tímto tématem zabývají historici P. Zídek a K. Sieber (Československo a francouzská Afrika 

1948-1968. Praha 2006). přesto se jedná o dosud poměrně neprobádané téma. Do své 

diplomové práce autor nezaj"adil Egypt. Dúvodem podle něj je. že .. komplexní zhodnocení 

vztahl! Československa k SAR si vyžádá spíše samostatnou práci" (s. 10). 

V první kapitole nazvané Československo a jeho role v sovětské politice diplomant 

v krátkosti (s. 11-13) charakterizuje vývoj spolupráce mezi Sovětským svazem a 

Československem od 30. let 20. století. Je škoda. že Studenovský ještě více nerozšíhl poslední 

dva odstavce kapitoly. kde rozebírá roli Československa v padesátých letech 20. století 

v souvislosti se sovětskou snahou získat vliv v rozvojových zemích Asie. Afriky a Latinské 

Ameriky. 

Ve druhé kapitole nazvané Sovětský svaz a jeho politika v Africe (s. 14-17) autor 

v krátkosti popisl~je počátky sovětského zájmu o dění v Africe (zde uvádí jako klíčovou 

událost svolání kongresu národú východu v roce 1920. který podpohl boj za nezávislost 

v koloniích), jeho poklesu po nástupu Stalina k moci a znovuoživení zájmu o černý kontinent 

po roce 1953. především pak s postupujícím procesem dekolonizace. 

Uetí kapitola analyzuje československou zahraniční politiku vúči Africe v šedesátých 

letech 20. století. Kromě počátkú z~jmu komunistického Č'eskoslovenska. k jehož 
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zintenzívnění začalo docházet od druhé poloviny padesátých let. Studenovský v této kapitole 

rovněž analyzoval československé kulturní vztahy se zeměmi Afriky (poměrně zdařile autor 

píše o propagační činnost ČSSR na tomto kontinentu). vývoj koncepcí československé 

zahraniční politiky vúči Africe nebo československou pomoc Africe ve vojenské oblasti. 

V dalších kapitolách (4-8) diplomant analyzuje vtahy s jednotlivými státy (Alžírsko. 

Libye. Maroko, Súdán a Tunisko). Tyto kapitoly mají podobnou strukturu. Diplomant nejprve 

stručně charakterizuje vztahy Sovětského svazu s danou zemí a poté analyzuje 

československou politickou. hospodářskou a kulturní spolupráci. Vychází přitom především 

z archivních pramenú uložených v Archivu ministerstva zahraničních věcí, Národním archivu 

a Vojenském historickém archivu. 

I když se jedná o práci založenou na studiu archivních pramenú, dovolil bych si jednu 

kritickou poznámku. V celé práci není žádný odkaz na zahraniční literaturu (příhodné by to 

bylo především v kapitolách. jež analyzují vztahy mezi SSSR a africkými zeměmi). Do 

odborné (tedy i diplomové) práce pak nepatří populární knihy (viz seznam literatury - např. 

Alžírsko. Stručné dějiny státlI). 

Přes uvedené kritické poznámky konstatuji. že diplomová práce Tomáše 

Studenovského splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. a proto ji doporučuji 

k obhajobě. Navrhované hodnocení: 

V Praze. 10. května 20 10 

.~~~~ 
{PhDr. Jaromír Soukup. Ph.D. 
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