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Oponentský posudek na rigorózní práci ing. Jany Tomíškové (obor Dějiny a kultura 

islámských zemí) 

"Politický životopis Dr. Mohammada Mosaddeqa" 

Úvodem, jenž by měl předcházet vlastnímu hodnocení předložené práce, je třeba 

zdůraznit mimořádnou náročnost a obtížnost zadaného tématu, k jehož adekvátnímu 

zpracování by bylo jistě potřeba navštívit řadu zahraničních knihoven a archivů a prostudovat 

velké množství primárních pramenů i sekundární literatury v řadě světových jazyků i 

v perštině. Vzhledem k omezeným možnostem, jež v tomto ohledu autorka měla, je práce 

přímo a úzce závislá na výběru literatury, jež jí byla dostupná a doporučena k prostudování. 

První kapitola nazvaná "Historické pozadí" se pokouší shrnout politický a ekonomický 

vývvoj Íránu od vlády posledních Qádžárovců až po pád diktatury šáha Mohammada Rezy 

Pahlavího. Jde o celkem zdařilou zkratku, chybí snad pouze větší zvýraznění těch aspektů 

vnitropolitického vývoje, které se přímo dotýkaly života a činnosti dr. Mosaddeqa. Ve druhé 

kapitole se naopak autorka cele zaměřuje na Mosaddeqovu ranou politickou kariéru z počátku 

dvacátých let - zde vystupuje z autorčina textu celkem plasticky Mosaddeqova osobnost, 

ovšem do značné míry proto, že je je zde hojně citováno z jeho pamětí. To má za následek 

určitou jednostrannost pohledu, který by snad bylo možno alespoň částečně korigovat 

přihlédnutím i k dalším informačním zdrojům. Na některých místech se zdá, že dr. Mosaddeq 

se pro autorku stává poněkud idealizovaným hrdinou bez bázně a hany. 

Tato určitá nevyváženost daná přílišnou závislostí na jediném prameni postupně 

odeznívá, jak se autorka ve svém výkladu dostává k líčení zahraničněpolitických aspektů 

íránské politiky, zejména snah Íránu ajeho vůdčích osobností vymanit se z vlivu Velké 

Británie ají zaštiťované naftařské Anglo-Iranian Oil Company. Autorka s pochopením líčí 

snahy emancipovat íránskou politiku od britského vlivu, jež vyvrcholily znárodněním 

íránského naftového průmyslu v roce 1951, a současně upozorňuje i na pro Írán problematické 

ekonomické aspekty tohoto znárodnění. Z líčení také vysvítá, jak byl proces modernizace a 

emancipace Íránu komplikován existencí různých, jen částečně a dočasně se shodujících, jindy 

vzájemně soupeřících politických, ekonomických a kulturních sil a proudů (tradiční kupecká 

komunita, pozápadnělá buržoazie, duchovenstvo, sekularizovaná a nacionalistická 

inteligence). Ke snazší orientaci by tu neodborníkovi jistě pomohly přesněj ší charakteristiky 

jednotlivých proudů a jejich vůdců - na druhé straně je ale nutno připustit, že by tím rozsah 

práce, již tak značný ještě dále narostl. Bylo snad možno alespoň vysvětlit, co je třeba si 



představit pod politickým termínem "bázár" apod. Při zmínce o Mosaddeqově knize 

"Kapitulasion va lran" (s. 47-48) bylo možno pokusit se odpovědět na otázku, jakými 

myšlenkami v ní obsaženými Mosaddeq tak popudil muslimské duchovenstvo. 

Období činnosti Mosaddeqovy vlády, příprava a provedení převratu proti němu a 

následný proces jsou vylíčeny poutavě, s přehledem a se schopností postihnout podstatné 

aspekty situace. Zajímavý by asi mohl být pokus konfrontovat autorkou použité prameny a 

literaturu s dnes již dostupnými archivními materiály britskými a americkými (zejména FRUS 

pro toto období). Pokud by byly kapitoly 4 (Politická činnost dr. Mohammada Mosaddeqa po 

roce 1944) a kapitoly 5 (Konec Mosaddeqovy vlády a převrat v roce 1953) takto doplněny, 

mohly by se stát základem zajímavé monografie zpracovávající u nás toto zatím málo 

povšimnuté téma. 

V práci se vyskytují tu a tam stylistické neobratnosti ("tato okolnost hrála obrovskou 

důležitost", s. 33; "Za Druhé světové války opět, stejně jako za První světové války, britské a 

sovětské jednotky přišly do Íránu v srpnu 1941. ", s. 73, apod.) Ty by bylo třeba před 

případnou publikací práce jako celku nebo částí odstranit, podobně jako nepříliš hojné věcné 

nepřesnosti ("22. června 1941 vyhlásilo Německo válku Sovětskému svazu", s. 33). Celkem je 

ale třeba vysoce ocenit autorčinu píli a zaujetí při zpracovávání tohoto nikterak snadného 

tématu. Autorka prokázala schopnost práce s literaturou a prameny (v úvodu ale bylo vhodné 

alespoň základní díla, o něž se práce opírá, blíže charakterizovat) a dokázala i utřídit velké 

množství různorodých informací do souvislého a přehledně organizovaného celku. Ten svým 

rozsahem i způsobem zpracování splňuje nároky kladené na rigorózní práce. Proto práci ing. 

Jany Tomíškové rozhodně doporučuji k obhajobě. 

PhDr. Jaroslav Strnad, PhD. 
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