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 Posudek vedoucího diplomové práce 

 

 Svoboda, Robin, Československo-egyptské vztahy v letech 1952-1958, Filozofická 

fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav světových dějin, Praha 2014, 92 stran rkp + 

přílohy. 

 

Vztahy Československa a Egypta po druhé světové válce jsou dosud v české 

historiografii poměrně málo zpracované téma. Dosud historiky (nejen české, ale i zahraniční) 

zajímaly převážně dodávky československých zbraní do arabského světa. Jednou z mála 

publikací, která se týká tématu československo-egyptských vztahů, je kniha Petra Zídka a 

Karla Siebera Československo a Blízký východ v letech 1948-1989. Robin Svoboda se 

zaměřil na kratší úsek československo-egyptských styků – na padesátá léta 20. století, 

respektive na léta 1952 až 1958. Vymezení tématu autor zvolil na základě událostí, k nimž 

v Egyptě došlo. V roce 1952 to byla červencová revoluce, jež vedla k rezignaci krále Farúka I. 

a v roce 1958 se jednalo o spojení Egypta se Sýrií. Je škoda, že hned v úvodu práce autor také 

neuvedl, o jak důležité se jednalo události v rámci československo-egyptských styků. Co se 

týče cílů práce a výzkumných otázek, zaměřil se Svoboda především na to, jak vypadaly 

vzájemné vztahy, jaká byla jejich intenzita, dále pak se věnoval problematice hospodářských 

vztahů a kulturních styků. Jak již bylo řečeno výše, vzhledem k tomu, že k dané problematice 

neexistuje mnoho sekundární literatury, musel autor spoléhat především na archivní výzkum. 

Autor pracoval v Archivu Ministerstva zahraničních věcí České republiky, v Národním 

archivu České republiky a ve Vojenském historickém archivu Praha. To je dle mého názoru 

hlavní klad této práce.   
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Struktura diplomové práce je v obecné rovině logická. Svoboda se nejprve rozhodl 

analyzovat politické vztahy mezi Československem a Egyptem, přičemž na začátku práce 

velmi stručně pojednal o historii vzájemných vztahů před rokem 1952. Jedná se o logický 

krok, nicméně bych čekal, že autor tuto tématiku pojedná na více než několika stranách. 

Problematika politických vztahů také v práci naprosto převažuje. Již během konzultací 

s diplomantem jsem mu navíc vytýkal to, že hlavní problémy pouze „zařadil“ za sebe a 

neprovedl jejich hlubší analýzu. V mnohem menším měřítku se autor věnoval kulturním a 

hospodářským vztahům. O hospodářských stycích je pojednáno velmi stručně a na této 

kapitole je jasně vidět, že autor příliš na odevzdání diplomové práce spěchal. 

 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je jasné, že se jedná o původní práci, za níž 

je velmi důkladná heuristika pramenů. Je škoda, že Robin Svoboda nedokázal této skutečnosti 

plně využít. Co se týče kapitol o kultuře a hospodářství, zůstaly pouze jakýmsi torzem. Přesto 

si myslím, že se jedná o poměrně kvalitní diplomovou práci, která splňuje všechny náležitosti 

kladené na tento typ kvalifikační práce, a proto ji doporučuji k obhajobě. Vzhledem k výše 

uvedeným nedostatkům ale práci hodnotím klasifikačním stupněm velmi dobře. 

 

V Praze 2. 9. 2014 

 

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. 

Ústav světových dějin FF UK v Praze 

  


