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 Posudek oponenta dizertační práce 

 

Mgr. Michal ZOUREK, Checoslovaquia y el Cono Sur 1945–1989, Středisko 

iberoamerických studií, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2014 

 

Mgr. Michal Zourek, student doktorského studia ve Středisku iberoamerických studií 

FF UK v Praze, se ve své doktorské dizertaci na více než čtyřech stech stranách (a také 

prostřednictvím následných příloh) rozhodl pod vedením profesora Josefa Opatrného 

analyzovat politické, ekonomické a kulturní vztahy mezi Československem a třemi 

latinskoamerickými státy – Argentinou, Chile a Uruguayí v letech 1945 až 1989. V drtivé 

většině se tedy jedná o dobu, kdy v Československu vládl více či méně tuhý komunistický 

režim, což vztahy mezi ním a výše uvedenými zeměmi přirozeně výrazně poznamenalo. 

Vzhledem k poměrně malému zájmu, který čeští historikové poválečným vztahům mezi naší 

zemí a latinskoamerickým kontinentem až doposud věnovali (přirozeně s několika výjimkami, 

v první řadě se jedná o československo-kubánské vztahy), je – to předesílám – Zourkova 

dizertační práce, stejně jako s ohledem na fakt, že se autor zabýval hned třemi státy najednou 

a že postihl velké časové období, průkopnickým dílem, které si zasluhuje (doufám, že nejen 

můj) skutečný respekt. 

 

Tento respekt dále podtrhuje skutečnost, že autor dlouhodobě a s nesmírnou pečlivostí 

studoval mimořádně rozsáhlý pramenný materiál, zejména nevydané archivní prameny, což 

činí jeho práci bez nadsázky objevnou, nemluvě o jeho znalosti memoárů a početné a vesměs 

velmi solidní odborné literatury, v jejímž seznamu nepostrádám žádný relevantní titul k dané  
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problematice. Za důležité pokládám rovněž to, že Zourkova práce není – možná navzdory 

výše uvedenému konstatování – pouhým výčtem faktů a (byť nesmírně cenných) údajů, není 

dramaticky popisná, ba ani pro čtenáře únavná. Mgr. Zourek totiž místo pouhého výčtu a 

popisu skutečně analyzuje a nebojí se v řadě konkrétních případů vyjádřit svůj razantní 

autorský názor. 

 

Pokud jde o členění práce, Mgr. Zourek rozdělil svoji dizertaci do oddílů věnovaných 

jednotlivým zemím, tj. Argentině, Chile a Uruguayi, respektive československo-

argentinským, čs.-chilským a čs.-uruguayským vztahům vždy dále členěných podle 

konkrétních obdobích, což svědčí o jeho metodičnosti, systematičnosti a již zmíněné 

pečlivosti, a proto ke struktuře dizertace nemám žádnou zásadní připomínku. Věcná stránka 

práce je, mohu-li to posoudit, rovněž naprosto v pořádku, stejně jako rozsáhlý poznámkový 

aparát, který jasně dokládá, že autor bezpečně ovládl „historikovo řemeslo“ a je v tomto 

smyslu na slovo vzatým odborníkem. 

 

Zvláštní zmínku a velkou pochvalu si zaslouží též skutečnost, že Mgr. Michal Zourek 

napsal svoji dizertační práci španělsky, navíc (znovu, mohu-li to posoudit) velmi pěknou 

španělštinou, což po jejím předpokládaném a důrazně doporučovaném publikování významně 

usnadní její přijetí v hispánském civilizačním okruhu. Tento fakt pokládám za velmi, velmi 

důležitý; právě latinskoameričtí historikové by měli být (kromě evropských ibero-

amerikanistů) těmi, kteří budou Zourkovu dizertaci komentovat, vyjadřovat se k ní, 

porovnávat autorovy interpretace se svými pohledy na věc atd. 
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Ze všech výše uvedených důvodů je, doufám, dostatečně zřejmé, že dizertační práci 

Mgr. Michala Zourka vysoce oceňuji, a proto ji také doporučuji k obhajobě. Ta bude, věřím, 

úspěšná a kolega Zourek se stane dalším členem-absolventem „školy Josefa Opatrného“, jež 

vykonává ve svém oboru dlouhodobě mimořádně cennou práci. 

 

V Praze, 24. ledna 2014 

 

 Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

  


