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   Posudek oponenta bakalářské práce 

 

 

Vojtěch Eliáš:  Československo a dodávky zbraní na Blízký východ v letech 

1945-1963 na pozadí arabsko-izraelského konfliktu, Praha 2015, 58 stran rkp. 
 

 Vojtěch Eliáš se ve své práci věnuje dosud nedostatečně probádané problematice 

spolupráce Československa se státy Blízkého východu. Jde o dobře zvolené téma, které nabízí 

prostor jak pro nové interpretace, tak pro posun ve faktografické oblasti. V soupeření 

supervelmocí o vliv v oblasti hrály československé dodávky nemalou roli. 

 Autor se pokusil shromáždit a vyhodnotit informace o československých zbrojních 

dodávkách do různých zemí regionu. Zabýval se jednak obecně politickými a ekonomickými 

důvody, které Prahu vedly ke schválení jejich exportu, spoluprací v dodávkách se Sovětským 

svazem a dále již konkrétně druhy a typy dodaných zbraní. Využíval přitom materiálů 

uložených v českých archivech, zejména v Národním archivu a v Archivu ministerstva 

zahraničních věcí. Určitým handicapem je skutečnost, že kvůli stavu příslušných fondů či 

neochotě jejich správců nemohl pracovat s dokumenty ministerstva zahraničního obchodu a 

Omnipolu.  

 Struktura práce je podřízena autorovu záměru zpracovat téma odděleně pro jednotlivé 

země regionu. Po úvodní kapitole, kde autor podává stručný přehled dějin Blízkého východu 

po roce 1945, se věnuje jednotlivým partnerským státům, Izraeli, Egyptu, Sýrii a Iráku. 

Úvodem analyzuje politické, obchodní a kulturní vztahy a dále se soustředí na strukturu a 

objem dodávek.  

 Autor potvrdil některé starší závěry. Především jde o závislost československé politiky 

na politice sovětské. Praha tak v podstatě nesledovala vůči Blízkému východu samostatný 

kurs. Platilo to například o politice vůči Izraeli, kde se Československo vzdalo své původní 
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podpory.  Dále Eliáš potvrdil tezi o rostoucím zájmu Moskvy o tuto oblast po Stalinově smrti, 

což vedlo k intenzivní spolupráci zejména s Egyptem a Sýrií (SAR).  

 Vojtěch Eliáš předložil po odborné i technické stránce velmi kvalitní bakalářskou 

práci, kterou doporučuji k obhajobě.                

Navrhované hodnocení: výborně 
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