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 Diplomová práce Kláry Nováková představuje, dle mého názoru, mimořádný 

příspěvek k dějinám československo-íránských vztahů v letech 1953-1979 s jistými přesahy 

do období předchozího. Obrovský tematický záběr se projevuje v analýzách politických, 

diplomatických, kulturních, bezpečnostních a ekonomických vztahů obou států, jež jsou 

primárně založeny na prostudování úctyhodného množství archivních pramenů (fondy 

Archivu ministerstva zahraničních věcí, Ústředního výboru Komunistické strany 

Československa, Archivu bezpečnostních složek, Archivu České televize), vydaných pramenů 

a dokumentů, rozhovorů s přímými účastníky těchto kontaktů atd. Vysoce oceňuji fakt, že 

velká část pasáží – zvláště těch nejcennějších – nebyla nikdy v této šíři zpracována; autorka se 

v nich nemohla opřít o dřívější analýzy a vyvozovala z velkého množství archivních pramenů 

nové závěry a interpretace. Novákové rozbory a interpretace jsou podložené, dobře 

zargumentované a přesvědčivé. Autorčina práce s dobovými prameny a sekundární literaturou 

vykazuje prvky vyspělého badatelského přístupu, její text je vnitřně soudržný a přehledně 

strukturovaný. Metodologicky je založen na širokém interdisciplinárním přístupu – Nováková 

se nesoustřeďuje pouze na diplomatické a politické aktivity obou států, jak bývá v takových 

studiích zvykem, ale k plastickému pohledu na vztahy obou zemí přispívá její analýza dalších 

aktivit, kulturních či zpravodajských služeb. 

 

 Nováková ve svém rozboru rozvíjí a dokazuje pravdivost základní teze, že 

„československo-íránské vztahy po roce 1953 nabízejí velmi zajímavý a téměř jedinečný 

pohled na politiku dvou znepřátelených zemí, kdy každá stála na opačné straně bipolárního 

světa, ale přesto našly mnoho společného“. V průběhu tohoto období docházelo k proměnám 

vztahů mezi Prahou a Teheránem a obecně lze souhlasit s autorčinou tezí, že po jistém 



zmrazení se od šedesátých let začaly vzájemné vztahy oteplovat, což dokladuje v zásadě 

téměř ve všech kapitolách. 

 

 Co se týče struktury bakalářské práce, autorka kombinuje chronologický a tematický 

přístup. Ve druhé a třetí kapitole analyzuje íránský historický vývoj od nástupu dynastie 

Pahlaví do pádu vlády Muhammada Mosaddeqa, přičemž dějiny íránského státu konstruuje 

v první řadě za pomoci československých dokumentů, takže kapitola je velmi umnou 

kombinací rozboru obecných íránských dějin a pohledu československých úřadů, institucí a 

československých občanů, ale třeba i íránských imigrantů (většinou z potlačované 

komunistické strany Túde) na ně. Tento velmi zajímavý metodologický přístup autorka 

používá částečně ještě ve čtvrté kapitole, v níž se vyjadřuje mimo jiné i k československým 

událostem roku 1968, a poté v závěrečné kapitole, zkoumající zejména okolnosti islámské 

revoluce a jejích příčin. Díky tomuto nápadu se před čtenářem konstruuje plastický pohled na 

íránské události očima československých politických i jiných institucí, občanů atd. Tematický 

přístup zaujímá Nováková ve čtvrté, páté a šesté kapitole, přičemž za nejcennější považuji 

zejména její rozbor činnosti tzv. Art Centra, kde využívá i osobních vzpomínek jedné 

z osobností, která se na projektech Art Centra podílela (autorka zde prokazuje, že se dokáže 

velmi kvalitně vypořádat s metodologickými principy „oral history“), a potom zejména 

unikátní analýzu činnosti íránský a československých bezpečnostních složek, založenou na 

materiálech, jež ještě nejsou veřejnosti zcela přístupné. 

 

 Závěrem bych chtěl konstatovat, že Nováková předložila vynikající analýzu této velmi 

komplikované problematiky a beze zbytku splnila cíle, které si stanovila. Také formální a 

stylistická stránka práce je až na drobné překlepy na velmi slušné úrovni. Velmi též oceňuji 

podrobný poznámkový aparát a přílohy umístěné průběžně v textu. Je škoda, že autorka do 

práce nezařadila analýzu archivních dokumentů, jež získala v íránských archivech – podle 

svého vyjádření jejich rozbor doplní do rigorózní práce, již se chystá následně předložit, 

k čemuž bych ji rád v tomto posudku vyzval. 

 

Závěrem mohu konstatovat, že diplomová práce Kláry Novákové splňuje nároky na 

tento typ práce a jako takovou ji doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm 

výborně. 

 



 Současně, jak už jsem naznačil, navrhuji, aby byla Novákové práce po doplnění analýz 

založených na íránských archivních zdrojích doporučena k uznání jako práce rigorózní, tj. 

jako práce, po jejíž úspěšné obhajobě a po složení státní rigorózní zkoušky bude autorce 

udělen titul PhDr. 
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