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 Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Jan Židlický, Reflexe Pol Potova režimu v komunistickém Československu, 

diplomová práce, Ústav světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha 

2014, 83 stran rukopisu + přílohy. 

 

Jan Židlický předložil třetí, přepracovanou, verzi své diplomové práce, v níž analyzuje 

v českém prostředí velmi zajímavé a dodnes poměrně aktuální téma. Jedná se o reflexi Pol 

Potova režimu v komunistickém Československu. Jde o poměrně složitou tématiku, protože 

jak diplomant píše v úvodu své práce, v době vlády Rudých Khmerů byly vzájemné 

diplomatické vztahy na nízké úrovni a československé ministerstvo zahraničí nemělo dostatek 

informací o tomto režimu. Zatímco předložené předchozí verze diplomové práce analyzovaly 

dané téma převážně ze dvou zdrojů (tím prvním jsou zprávy z Archivu ministerstva 

zahraničních věcí, jedná se o fond TO-T Kambodža 1975-1979 a poté se zaměřil na analýzu 

tří deníků – Rudého práva, Mladé fronty a Lidové demokracie), nová verze diplomové práce 

obsahuje ještě reflexi Pol Potova režimu ze zpráv Ústředního výboru Komunistické strany 

Československa. Díky tomu se podařilo Židlickému alespoň částečně zlepšit kvalitu 

předkládané diplomové práce.  

Na druhou stranu práce stále trpí řadou nedostatků. Jeden z největších nedostatků 

vidím ve využití sekundární literatury. Právě zde je heuristika poměrně slabá. K tomuto 

tématu existuje celá řada prací, Židlický se však zaměřuje především na obecné práce nebo na 

populárně naučné knihy (zde jde především o publikaci Miroslava Nožiny Dějiny Kambodže 

z edice Dějin států). Vzhledem k tomuto nedostatku autor stále neprovedl dostatečnou analýzu 

domácí a především zahraniční literatury, která k dané problematice existuje (na rozdíl 
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od předchozích verzí se ovšem o pokus a jakousi analýzu v úvodu pokusil).  

Struktura práce se oproti minulé verzi změnila pouze z části. V úvodní kapitole autor 

představuje režim Rudých Khmerů. Právě v této kapitole je absence sekundárních zdrojů 

nejcitelnější, i když na rozdíl od první verze autor vychází z mnohem více zdrojů. Druhá 

„kapitola“ se věnuje obecně československo-kambodžským vztahům. Tu autor do práce opět 

zařadil. Bohužel jde o poměrně krátký přehled, který je založen pouze na sekundární 

literatuře. Autora chválím za to, že do práce nakonec zařadil analýzu vztahů ze zpráv 

Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Stejně jako v předchozích verzích je 

značná pozornost věnována reflexi Pol Potova režimu v tisku. I v nově předložené diplomové 

práci musím poznamenat, že diplomant místo toho, aby tuto reflexi ve vybraných periodicích 

analyzoval, pouze poskládal jednotlivé zprávy za sebou. Důkladná analýza tedy naprosto 

chybí. Časté jsou také citace z jednotlivých novin. 

Diplomová práce Jana Židlického trpí stále řadou nedostatků. Na druhou stranu 

věnoval Židlický dostatečné úsilí zlepšení kvality práce. Z toho důvodu mohu poznamenat, že 

diplomová práce Jana Židlického splňuje nároky kladené na tento typ kvalifikační práce, a 

proto ji doporučuji k obhajobě. Současně navrhuji hodnotit ji kvalifikačním stupněm dobře.  

 

 

V Praze 2. srpna 2014 

 

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. 

Ústav světových dějin FF UK v Praze 

 


