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Ve své diplomové práci se Jiří Kupka zaměřil na problematiku vzájemných vztahů 

Československa a Argentiny, jednoho z nejvýznamnějších států Jižní Ameriky, v období mezi 

koncem 2. světové a studené války. Navázal tak na dlouholetou tradici studia „stykových 

témat“ v rámci Střediska ibero-amerických studií. S pracemi českých badatelů starší (J. 

Opatrný, B. Baďura, V. Nálevka, J. Novotný, J. Šouša atd.) i nejmladší (V. Hingarová, M. 

Zourek) generace je také obeznámen a ve své diplomové práci je cituje. Zároveň ale korpus 

jeho práce představuje analýza archívních fondů, především pak Archivu Ministerstva 

zahraničních věcí ČR a dokumentů již neexistujícího Federálního ministerstva zahraničního 

obchodu.  

Protože se skutečně jedná o téma nikdy nezpracované (fond FMZO byl zpřístupněn 

teprve nedávno, navíc nebyl roztříděn, což jistě vyžadovalo nemalé úsilí ze strany 

diplomanta), je práce především faktografická. Ve svém celku i v jednotlivých kapitolách 

nabízí velmi cenné informace: zmapování a excerpování těchto dokumentů je významnou 

pomocí nejen pro zájemce o studium vztahů Československa a konkrétně Argentiny, ale 

obecně o problematiku československých hospodářských a sociálních dějin druhé poloviny 

20. století. Jiří Kupka nicméně poznatky z těchto pramenů nejen syntetizuje, ale také 

osobitým způsobem interpretuje. 

 Z mnoha rovin vzájemných kontaktů obou zemí tedy diplomant zvolil rovinu 

hospodářských vztahů, které jsou ale samozřejmě neoddělitelné od dalších rovin historického 

dění, ať již politiky na úrovni mezinárodní diplomacie, nebo dění uvnitř obou států, nebo 

naopak od problematiky každodenního života, a to jak na československé, tak argentinské 

straně. (Zde je zajímavým zpestřením vsuvka o nedostatečné kvalitě vozů Škoda a 

neschopnosti československých zástupců tento problém řešit – s výjimkou úplatků pro 

argentinské partnery.)  

Důležité je ale především propojení ekonomiky a politiky. Zde Kupka zdůrazňuje – a 

potvrzuje tím nedávné závěry dalších badatelů, studující vztahy československé vlády 

s dalšími latinskoamerickými zeměmi ve stejném období – že ze strany Československa 

převažoval, navzdory rétorice studené války, vesměs pragmatický přístup, usilující o 

navazování a udržení hospodářských vazeb i se zeměmi na druhé straně pomyslné železné 



opony. (V tomto směru je zajímavé, že vláda vojenské junty v Argentině byla jedním z období 

velmi dobrých československo-argentinských hospodářských vztahů.) 

Práce je psána kultivovaně, byť s určitými stylistickými a formálními nedostatky: 

překlepy, hovorové výrazy, interpunkce, ojedinělé nekoherence poznámek pod čarou, 

nelogické rozdělení závěrečné bibliografie. Tyto problémy je patrně třeba připsat na vrub 

chvatu při dokončování; znesnadňují četbu, ale vlastní přínos práce nijak nesnižují. 

Diplomová práce je přehledně členěna, všechny použité zdroje byly řádně citovány, obsáhlý 

seznam použité literatury obsahuje jak již zmíněné české, tak zahraniční tituly (tyto především 

pro zasazení posuzovaných fakt do širšího kontextu, neboť, jak již bylo zmíněno, samotné 

téma nebylo dosud zpracováno ani českými, ani argentinskými badateli). 

 

Navzdory dílčím výhradám ale tedy konstatovat, že diplomová práce Jiřího Kupky nejen 

splnila, ale vysoce přesáhla standardní požadavky na diplomovou práci. Student předložil 

samostatnou, na vlastním pramenném výzkumu založenou studii, která přinesla konkrétní a 

pro další bádání velmi dobře využitelné výsledky. Jednoznačně ji proto doporučuji k obhajobě 

a navrhuji její hodnocení výborně. (Zároveň diplomantovi doporučuji po drobných úpravách 

především stylistického rázu předložit práci jako rigorózní.) 
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