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Posudek oponenta na diplomovou práci 

 

Jméno a příjmení studenta: Bc. Klára Nováková 

Téma bakalářské práce: Československo-íránské vztahy. Politické a kulturní vztahy 

v letech 1953–1979 

Vedoucí práce: PhDr. Stanislav Tumis, M. A., Ph.D. 

 

Kontakty mezi Československem a Íránem jsou v obecném povědomí 

spojovány zejména s československou účastí na budování íránské infrastruktury a 

průmyslu v době šáhova režimu. Nicméně jak tyto hospodářské vztahy, tak vztahy 

politické a kulturní nebyly – až na sporadické výjimky – dosud předmětem 

soustavného a podrobného historického výzkumu. 

Klára Nováková se rozhodla zpracovat otázku politických a kulturních vztahů 

s touto středovýchodní zemí. Vztahy hospodářské, které hrály při kontaktech 

s Íránem dominantní roli, byly z jejího pohledu pro zpracování v rámci diplomové 

práce tématem příliš rozsáhlým, a proto na jejich analýzu předem rezignovala. 

Chronologicky téma vymezila lety 1953 až 1979. Toto období je logicky 

zvoleno z hlediska vnitřního vývoje Íránu a jeho tehdejší úzké zahraničněpolitické 

orientace na USA. Na případu Íránu tak autorka mohla sledovat, jak se vyvíjela 

zahraniční politika Československa vůči státu, který sice byl napojen na blok vedený 

Spojenými státy, ale na druhé straně patřil k tzv. zemím třetího světa, v nichž ČSR 

sledovala své obchodní zájmy a podporovala tzv. antiimperialistické tendence. 

Kromě faktografického zpracování se tak autorce nabízela příležitost analyzovat i 

vývoj v zahraničně politických strategiích socialistického Československa vůči 

mimoevropským zemím. 

Předesílám, že předložená diplomová práce je solidním výsledkem. Autorka 

v ní pojednala originální, z velké části historiografií dosud neprobádané téma. Na 

základě studia primárních archivních pramenů ve své práci prezentuje řadu dosud 

méně známých či zcela neznámých informací. Domnívám se však, že úkolem 

oponenta není vychvalovat, ale spíše poukázat na problematická místa a podnítit 

diskusi. Proto následující řádky jsou zaměřeny kriticky, což však nedevalvuje 

zmíněné přednosti práce. 

Autorka zpracovala svou diplomovou práci především jako materiálovou studii. 

Převážně na základě archivních dokumentů československé provenience představila 
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a popsala některé aspekty vztahů mezi oběma zeměmi. Samotné vymezení tématu 

však již vyvolává určité rozpaky. Autorka se vyhnula vztahům hospodářským, které 

(zjevně) tvořily hlavní náplň vzájemných kontaktů. Již méně podstatné politické a 

kulturní kontakty ovšem vlastně byly dosti nesoustavné, až epizodické a nedávaly tak 

autorce mnoho příležitosti k rozvinutí souvislé výkladové linie. „Světlými“ výjimkami 

jsou témata íránské komunistické emigrace v ČSR či v podstatě náhodného vzniku 

československého Art centra v Teheránu, které v sedmdesátých letech stálo za 

řadou kulturních projektů a prezentací Íránu na světových výstavách. Nabízí se tedy 

otázka, zda by nebylo lepší zpracovat samostatně a podrobněji právě tato dvě 

témata, k nimž by celek československo-íránských vztahů dotvářel potřebný kontext. 

 Úvodní kapitoly autorka věnovala přehledu dějin moderního Íránu a 

československo-íránských/perských vztahů, v nichž vycházela ze sekundární 

literatury. V této souvislosti bych vyjádřil určité výhrady jak k rozsahu použitých titulů, 

tak ale i ke způsobu, jímž autorka s literaturou pracovala. Domnívám se, že literatura 

věnovaná moderním dějinám Íránu mohla být o něco rozsáhlejší. Kromě 

přehledových prací autorka mohla sáhnout i k titulům, které se zabývají přímo 

zahraniční politikou Páhlávího režimu či Íránem v kontextu mezinárodní a 

velmocenské politiky (z novějších prací např. K. Blake, US-Soviet Confrontation in 

Iran 1945-1962, 2013; E. Abrahamian, The Coup: 1953, the CIA, and the Roots of 

Modern U.S-Iranian Relations, 2013; S. Naghshpour – J. S. Marie, Revolutionary Iran 

and the United States. Low-intensity Conflict in the Persian Gulf, 2013). Autorka tak 

dle mého soudu měla věnovat více prostoru a pozornosti mezinárodním 

souvislostem a postavení Íránu v soupeření mezi dvěma mocenskými bloky studené 

války. 

Za poněkud nešťastný považuji způsob výkladu vnitropolitické situace v Íránu. 

Autorka tu příliš nepracuje se sekundární literaturou, ani se s ní nijak nekonfrontuje. 

Místo toho se opírá, často nekriticky, o zprávy československých diplomatů uložené 

v Archivu MZV. Tyto prameny přitom měla spíše využít k analýze československého 

postoje k těmto událostem. 

Zrovna tak mi v Novákové práci schází aspekt utváření československé 

zahraniční politiky. Autorka totiž nepoužívá žádnou obecnější literaturu týkající se 

pozice ČSR ve studené válce, ve vztahu k sovětské zahraničně politické strategii, 

která Československo ve sledovaném období nejen limitovala, ale přímo mu 

přisuzovala určitou, a to podřízenou roli. Nováková se taktéž nezabývala otázkou, 
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jaké místo Írán celkově v československé zahraniční politice zaujímal, a kolik 

pozornosti mu věnovaly jak stranické, tak vládní struktury. 

Domnívám se, že se autorka měla zaměřit na personální stránku politiky vůči 

Íránu – osobnosti diplomatů a analytiků MZV a mezinárodního oddělení ÚV KSČ, 

kteří tuto politiku prováděli a spoluformovali. Je škoda, že se také mnoho nedozvíme 

o lidech, kteří byli československou vládou do Íránu vysíláni a kteří představovali 

zvláštní komunitu československých občanů v Teheránu. Autorka přitom zmiňuje dva 

případy, jejichž hlubší poznání by bylo pro současného čtenáře bezpochyby 

zajímavé – působení Jaromíra Štětiny nebo Mnislava Zeleného. Autorka tu byla 

bezpochyby omezena dostupnými prameny. Nicméně jistý příslib skýtala možnost 

provedení rozhovorů s pamětníky. Rozhovor, který autorka uskutečnila s druhým 

jmenovaným, tento směr naznačuje. Zdá se mi však, že mohl být přeci jen využit 

k získání podrobnějších a cennějších informací. Škoda, že se autorka nepokusila 

oslovit i další osoby a že se zřejmě více nezorientovala v metodách „práce 

s pamětníky“ a orální historie. 

K. Nováková založila svou práci především na studiu archivních dokumentů. 

Prostudovala materiály Archivu ministerstva zahraničních věcí, fondu ÚV KSČ 

uloženého v Národním archivu a dostupné složky z provenience Státní bezpečnosti 

uložené v Archivu bezpečnostních složek. Její využití archivních pramenů je však 

z valné části popisné a omezuje se na citování či parafrázi těchto dokumentů. Výklad 

se tak sestává z převyprávění různorodých kauz, které se jí nepodařilo zcela propojit 

do koherentního výkladového celku. Jak jsem již zmínil, částečně je to dáno 

torzovitým charakterem archivního materiálu i celkovou povahou nepříliš intenzivních 

vztahů. V kompetenci historika by však mělo být poradit si s nedostatkem a 

neúplností pramenů, a to jejich interpretací s pomocí co nejširší znalosti historických 

souvislostí. V tomto směru mě však práce K. Novákové zcela nepřesvědčila. 

K většímu pochopení československo-íránských vztahů by bezpochyby bylo 

užitečné prostudovat dobovou odbornou i popularizační československou literaturu. 

Do jaké míry se v oficiálním veřejném prostoru objevoval zájem o Írán a střední 

východ; jak autoři vědeckých analýz, ale i cestopisů, hodnotili íránskou realitu, a jak 

odhadovali tamní vývoj? Z tohoto typu pramene autorka cituje cestopisnou knihu J. 

Štětiny Studna pro Mandon (1984; kterou neuvádí v seznamu použité literatury) a 

taktéž dobové vystoupení tohoto autora v pořadu Československé televize z roku 
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1980. S další původní a překladovou literaturou s tematikou soudobého Íránu, která 

vycházela v Československu ve sledovaném období, se však bohužel neseznámila. 

Zvlášť bych poukázal na již uvedené téma íránské politické emigrace. Způsob, 

kterým se s ní autorka vyrovnala, je vyloženě povrchní. Nedozvíme se nic o tom, kdo 

vlastně byli uvedení emigranti, jak byli v rámci strany Túde významní, z jakého 

společenského prostředí pocházeli, jak sami hodnotili vývoj ve své zemi a vývoj ve 

vztazích se SSSR a jeho spojenci, s jakými vyhlídkami sledovali počáteční fáze 

revoluce v roce 1979. Na druhé straně se autorka mohla zabývat tím, jak s emigranty 

zacházela hostitelská strana, jak se postoj KSČ vůči těmto chráněncům proměňoval 

v závislosti na změnách strategie sovětského bloku, a tedy i československých 

mocenských struktur, vůči islámským zemím a pochopitelně vůči Íránu zvláště. 

V kapitole o zpravodajských službách naopak považuji za nadbytečné 

vysvětlovat fungování I. a II. správy. Jednak autorčin výklad není zcela přesný, a 

jednak se opírá pouze o sekundární, navíc neúplné zdroje a nepřináší nic nového. 

Pro osvětlení zpravodajské činnosti vůči Íránu by postačovala zcela základní 

charakteristika příslušných bezpečnostních složek. Autorka se mohla spíše přímo 

soustředit na analýzu aktivit StB vůči Íránu a Střednímu východu v této době obecně. 

Nevyrovnaně působí, že se autorka vůbec nezabývá činností íránské zpravodajské 

služby (či zpravodajskými aktivitami íránské ambasády) v ČSSR. Přitom právě tato 

její činnost musela být československou kontrarozvědkou monitorována a 

vyhodnocována.  Lze přitom předpokládat, že íránští zpravodajci projevovali zájem o 

činnost emigrace, či kontrolovali studenty z Íránu i středovýchodního regionu. 

Z vlastní zkušenosti s tímto typem pramene vím, že svazky Státní bezpečnosti byly 

před archivací a potom s určitou periodicitou vyhodnocovány z hlediska své 

důležitosti a obvykle podrobovány skartaci. StB vedla svůj archiv z hlediska 

zpravodajské využitelnosti, nikoliv s vyhlídkou budoucího historického výzkumu, a to 

pochopitelně historickou práci ztěžuje. Autorka však vůbec nezmiňuje, nakolik jí 

studované svazky byly dochovány v originálním rozsahu a zda tedy je možné na 

základě jejich studia utvořit si celistvý obraz. Z autorčina textu se však zdá, že se 

z těchto svazků dochoval pouhý zlomek. 

K formální stránce diplomové práce K. Novákové nemám zásadní připomínky. 

V závěrečných kapitolách se však projevuje určitá stylistická neobratnost. Některé 

drobnější vady se vyskytují v celém textu: z hlediska odborné analýzy není 

nejvhodnější spokojit se s konstatováním, že určitý případ či jev je zajímavý. Autorka 
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se také dopouští několika pravopisných chyb a nepřesností v termínech: např. místo 

slovesa tipovat (ve smyslu odhadovat, prověřit vhodnost kandidáta tajné spolupráce) 

užívá zásadně typovat; několikrát (na str. 42, 43, 60, 78 a 81) špatně užívá adjektiva 

český místo československý (pro státní činitele a instituce ČSR/ČSSR). 

Nicméně, jak jsem již předeslal, oceňuji, že práce K. Novákové zpracovává 

originální téma, vychází z velkého množství primárních pramenů, přináší řadu 

neznámých zjištění a připomíná tak jednu polozapomenutou kapitolu dějin 

československé zahraniční politiky. Přes vznesené námitky se tedy domnívám, že 

diplomová práce K. Novákové splňuje požadavky kladené na tento typ kvalifikačních 

prací. Doporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji hodnotit ji stupněm „velmi dobře“. 

 

V Praze, 27. 8. 2014  

 

 

PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D. 


