
Posudek na diplomovou práci sl. Michaely KŮŽELOVÉ 

„Francouzští komunisté a Polsko v roce 1956“ 

 

Předložená práce sl. M. Kůželové je věnována poměrně neznámému tématu, vztahům dvou 

komunistických stran, polské a francouzské, v době zásadních společenských a mezinárodních 

změn, tedy v padesátých letech, obzvlášť v r. 1956. Případová studie zčásti zahrnuje i srovnávací 

základ, vysvětlující z větší části tehdejší rozdílné přístupy a závěry. Práce je o to zajímavější, že je 

založena na vlastním bádání v archivech, jak francouzských, tak polských. Autorka také dokázala 

doplnit dostupné materiály (ať už o klasickou bibliografii, či tehdejší novinové články) důležitými 

postřehy a vlastní analýzou. V předložené práci vychází autorka především z původní diplomové 

práce (Vztahy Polské sjednocené dělnické strany a Francouzské komunistické strany v roce 1956), 

přičemž se snažila o jakési rozšíření tématu tím, že se nezabývá primárně vztahy mezi dvěma 

komunistickými stranami, nýbrž pohledem francouzských komunistů na Polsko v osudovém roce 

1956. 

 

Práce sl. Michaely Kůželové je zajímavá a přínosná k pochopení vztahů KSF a Polska 

resp. PZPR a tím koneckonců obou zemí. Vzhledem k vybranému tématu, nutno popřípadě pouze 

kritizovat to, že se autorka nedokázala vždy vypořádat s normativním přístupem, např. do určité 

míry autorka jen zčásti reflektuje komunistický (marxisticko-leninský) přístup problematiky (ať už 

v demokratické Francii nebo v Polsku, kde probíhaly „specifické“ společenské a politické změny), 

zjm. co se komunistických stran týče (role, úloha, fungování atd.). V mnoha ohledech se autorka 

snažila pojmout zjm. vnitrostranický život KSF mnoharozměrně a zasadit jej do kontextu tehdejší 

doby, nicméně dochází k několika nevždy úplně dostačujícím vysvětlením tehdejší situace 

francouzských komunistů a jejich vztahů k Polsku (nebo ke „stalinismu“ či Sovětskému svazu). 

Jsem si však vědom toho, že se lze jen ztěží obejít bez občas zjednodušujících úvah. Proto také 

jako celek považuji předloženou práci za zajímavou a přínosnou. 

 

Poznámkový aparát je dostatečný a literatura je správně použitá. 

Práce plně splňuje požadavky kladené na rigorózní práci, a proto ji doporučuji k 

obhajobě. 

 

 

V Praze dne 14.10.2011 

Doc. Michel Perottino, PhD. 


