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Oponentský posudek na rigorózní práci: 

Pavel Janeček: Československo-korejské vztahy v době kore.iské války 1950-1953 
FFUK 2005, 94 s. 
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Pavel Janeček rekonstruuje různé aspekty v poměru Československa k válce v Koreji a 
vztahu I{ severní Koreji - vzájemné navázání diplomatických styků, osudy diplomatických 
zastoupení V obou zemích během prvních Let po naváxání vztahů, československé angažmá 
v projednávání korejské otázky v OSN, protestni kampaně organizované československým 
komunistickým režimem během korejské války, hospodářská a hutnanitámÍ pomoc Koreji a 
historie československé polní nemocnice, která v Koreji působila v letech 1952-1954 
(kapitoly věnované nemocnici jsou nejpropracovanější a nejobsáhlejší, zabírají více než 
třetinu rozsahu práce). Činí tak na základě podrobného a kompetentního využití škály 
dokumentů z českých archivl1 (využil zřejmě v úplnosti všechny relevantní fondy) a české 
nebo v češtině publikované literatury (která není nijak bohatá). 

Předkládaná práce je především popisem událostí, je jí v tomto ohledu málo co 
vytknout - kladem je rozsáhlé a fundované využití archivních pramenů, přehledná struktura, 
kultivovaný jazyk. 

Přece jen se však nelze vyhnout dojmu, že od rigorózní práce by se dalo čekat trochu 
vice anebo že by se aspoň daly předpokládat poněkud vyšší ambice. Autor se nepokouší 
hledat otázky nad úzce vymezený rámec svého tématu a nepokouší se je zařadit do širších 
souvislostí (nebo tak činí jen velmi úspornou, telegrafickou metodou). Témat, jež by 
rozšiřovaly autorilv záběr a jež by si zasloužily pOdrobnější pozornost, by přitom byla celá 
řada. Namátkou: co formovalo čsl. politiku vůči Korejí, jaký mělo československé angažmá 
vliv na hospodářství (autor ovšem stručně zmiňuje fatální vliv, jaký měl na čsl. ekonomiku 
Sověty vnucerl'Ý obrat k válečnému hospodářství), jaký to mělo vliv na stabilitu režimu, jaký 
význanl vlastně pro severní Koreu měla čsl. pomoc, jaké :měla místo ve srovnánf 
s angažováním dalších států sovětského bloku, co vedlo československý zdravotnický 
personál, že se dobrovolně hlásil do tak obtížné a riskantní mise atd. atd. Symptomatická pro 
autorův úsporný pracovní styl je mimořádně stručná úvodní kapitolka o pramenech a 
literatuře Gen vyjmenovává, nehodnotí) a ještě stručnější závěr. Naprosto také absentuje 
pokus o reflexi cizojazyčné literatury a či i (v českých překladech publikované) literatury 
věnované obecně historií studené války 

Shrnutí: máme tedy před sebou kvalitni zpracování tématu, jež takto v uplnosti 
zpracováno a využito nebylo, rigorózní práci by ale před jen snad slušeJ širší rozhled. 
Práci ovšem doporučuji k obhajobě. 
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