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Posudek bakalářské práce 

 

Eliáš, Vojtěch, Československo a dodávky zbraní na Blízký východ v letech 1945-1963 na 

pozadí arabsko-izraelského konfliktu 

Bakalářská práce 

FF UK, Ústav světových dějin 

Praha 2015, 58 s. rkp.  

 

 

 Bakalářská práce Vojtěcha Eliáše, analyzující československou zahraniční politiku 

vůči blízkovýchodním zemím na příkladu československých dodávek zbraní do tohoto 

regionu v období přibližně dvaceti let po válce, vznikala poměrně dlouho, což se ukázalo jako 

šťastné, protože autor tím dostal dostatečný prostor k podrobnému prozkoumání této klíčové 

otázky. Autor se za pomoci studia sekundární literatury a na bakalářskou práci velmi 

detailního archivního výzkumu (prozkoumal pro něj důležité složky Národního archivu 

v Praze, Archivu ministerstva zahraničních věcí, Archivu bezpečnostních složek, Vojenského 

historického archivu) zaměřil na rozbor dodávek československých zbraní do Izraele, Egypta, 

Sýrie a Iráku. Svá zjištění konzultoval i s domácími a zahraničními odborníky na tuto 

problematiku. V úvodu práce si položil tři zásadní otázky, týkající se motivace 

Československa dodávat do oblasti Blízkého východu zbraně, jaké zbraně byly dodávány a na 

dodávkách kterých zbraní se podílel Sovětský svaz. Jeho bádání potvrzuje celou řadu již 

známých závěrů – ekonomické pohnutky československých vlád hrály významnou roli a 

zejména po roce 1948 se k těmto důvodům přidávaly i politické okolnosti a stále zřejmější 

závislost pražských vlád na Moskvě. Autor se ve své práci velmi podrobně soustřeďuje též na 

zmapování typů zbraní, jež československé vlády prodávaly, v čemž tkví asi největší přínos 

Eliášovy práce. Eliášovu práci považuji za velmi dobře zargumentovanou a výtečně 

podloženou rozsáhlými znalostmi, jež autor na základě svého bádání nabyl.   
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Rád konstatuji, že Eliáš předložil k obhajobě velmi kvalitní práci. Vzhledem k tomu, 

že se jedná o práci začínajícího autora, je třeba ocenit jeho vyspělý přístup. Také formální a 

stylistická stránka Eliášovy práce je na slušné úrovni a překračuje obecný standard prací 

odevzdávaných na FF UK.  

 Bakalářská práce Vojtěcha Eliáše patří k velmi kvalitním studentským počinům a jako 

takovou ji doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm výborně. 
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