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Oponentský posudek diplomové práce 

 

SVOBODA, Robin, Československo-egyptské vztahy v letech 1952–1958, Diplomová 

práce, Ústav světových dějin FF UK v Praze, Praha 2014, 96 s. rkp. 

 

Předložená diplomová práce Robina Svobody představuje o analýzu politických, 

hospodářských a vybraných kulturních vztahů mezi Československem a Egyptem v 50. letech 

20. století. Svobodova práce prezentuje svým rozsahem a zaměřením v českém prostředí 

zajímavou studii o československo-egyptských vztazích na pozadí probíhající Studené války. 

Robin Svoboda dle mého názoru předložil po odborné stránce slušnou práci, jež rozhodně 

přispěla k bližšímu poznání československo-egyptských vztahů ve zvoleném období. 

Diplomová práce Robina Svobody je nepříliš přehledně rozdělena do osmi kapitol 

(překvapivě jsou číslovány úvod, závěr, prameny a literatury, seznam příloh a přílohy) a 

velkého množství dále členěných podkapitol. V úvodu Svoboda analyzuje použité 

metodologické postupy, bibliografii a vydané prameny, jež použil při své práci, a podrobně 

pojednává o archivním výzkumu, který provedl v Archivu Ministerstva zahraničních věcí, 

Národním archivu a okrajově ve Vojenském ústředním archivu. Svoboda postupoval 

chronologicky a tematicky zároveň, a proto se druhá kapitola věnuje čistě politickým vztahům 

v letech 1952–1958. Kapitola je oproti ostatním poměrně rozsáhlá, protože jednotlivé 

podkapitoly analyzují rok po roku československo-egyptské styky, bohužel však bez 

jakéhokoli hlubšího zamyšlení. Ve třetí kapitole se zabývá vybranými kulturními vztahy se 

zvláštním zřetelem k hudbě, sportu, vysílání Československého rozhlasu na Blízkém východě 

a vzniku Československého egyptologického ústavu. Pátá kapitola analyzuje ekonomické 

vazby Československa s Egyptem. V závěru Robin Svoboda hodnotí vytyčené cíle práce a 

dochází ke zhodnocení, že zkoumané období (1952–1958) představovalo „přelom ve 

vzájemných vztazích“ a že „na poli kultury je pak odkaz padesátých let patrný dodnes“.  

Stylistická a jazyková stránka práce Robina Svobody dosahuje slušné úrovně, ačkoli se 

v ní vyskytují občasné překlepy při psaní velkých písmen (str. 45 „Středního Východu“ 
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správně „Středního východu“, „Lipský veletrh“ správně „lipský veletrh“ aj.). Další nedostatek 

tkví v tom, že autor v některých pasážích a zejména v bibliografických odkazech v poznámce 

pod čarou takřka systematicky nerozlišuje rozdělovník od pomlčky. Z formálního úhlu 

pohledu musím konstatovat, že autor zaměnil předepsané abstrakty za anotace.  

Za hlavní slabinu práce považuji fakt, že Svoboda pouze chronologicky seřadil 

politické události z let 1952–1958 a z komplexního úhlu pohledu je nezanalyzoval. Náznak 

hlubšího zamyšlení nad problematikou československo-egyptských vztahů lze zčásti nalézt jen 

u roků 1955 a 1956. Domnívám se, že je rovněž škoda, že Robin Svoboda založil jádro práce 

(československo-egyptské vztahy) na pečlivém archivním výzkumu a nemalém množství 

česky psané odborné literatury a že v případě úvodních (všeobecně zaměřených) pasáží druhé 

a čtvrté kapitoly, se nepokusil pracovat s nejnovějšími relevantními odbornými cizojazyčnými 

publikacemi či minimálně dílčími studiemi, které mohl využít ke kvalitnějšímu uvedení 

čtenáře do problematiky politického a ekonomického postavení Egypta v letech 1952–1958.  

Vzhledem k tomu, že předložená diplomová práce dosahuje slušné úrovně a že splňuje 

všechny požadavky, kladené na tento typ studentské kvalifikační práce, navrhuji ji hodnotit 

stupněm velmi dobře.  

 

 V Praze, 2. září 2014 

  

 

PhDr. Jaroslav Valkoun 

 Ústav světových dějin FF UK v Praze 

 


