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Posudek oponenta diplomové práce 
 

Jméno a příjmení studenta/studentky:……Bc. Ondřej Crhák……………………………………. 

Název práce: Postoj Československa k vývoji čínsko-sovětských vztahů v 50. a 60. letech 20. století… 

Jméno vedoucího práce:… PhDr. Jan Koura, Ph.D.…………………………… 

__________________________________________________________________________________ 

1. Heuristika (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku 

slovně formulovat hlavní výtky) 

1.1 Hodnocení použité literatury a pramenů  1 

1.2 Úplnost použitých zdrojů z hlediska současného stavu bádání  1 

 

Stručné hodnocení: 

Autor pracoval v řadě především domácích archivů (Národní archiv, ABS, VHA, AMZV) . 

Provedl důkladnou analýzu vydaných pramenů a literatury.  

___________________________________________________________________________ 

 

2. Řešení problému (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

2.1 Volba cíle práce odpovídá zadání 1 

2.2 Cíl z hlediska metodologie oboru je zvolen relevantně 1 

 

Stručné hodnocení: 

Cíl práce byl zvolen správně, autor v zásadě nepotvrdil hypotézu, že Československo 

provádělo vůči Číně vlastní politiku, odlišnou od sovětské.  

___________________________________________________________________________ 

 

3. Hodnocení struktury práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 
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3.1 Je struktura práce logická 1 

3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným 

v úvodu práce 

1 

 

Stručné hodnocení: 

Autor postupuje chronologicky, pozornost věnuje klíčovým aktérům, zejména A. Novotnému.   

___________________________________________________________________________ 

   

4. Hodnocení kvality textu práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

4.1 Analýza pramenů a literatury 1 

4.2 Interpretace pramenů a literatury v jejich vzájemných souvislostech 1 

 

Stručné hodnocení: 

Autor provedl kvalitní analýzu pramenů a domácí i zahraniční (zejména anglosaské, méně 

ruské) literatury. 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Kvalita zpracování (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

5.1 Stylistika a pravopis 1 

5.2 Použitá terminologie 1 

 

Stručné hodnocení:  Práce je napsána velmi čtivě. Určité problémy lze zaznamenat v psaní velkých 

písmen („…podporu Československé vládě…,“ s. 32 či … „dělnických stran Československé 

ministerstvo…,“ s. 39 nebo „…linie vymezené Sovětským postojem…,“ s. 40.) 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 
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Hlavním Crhákovým cílem bylo na příkladu sovětsko-čínské roztržky potvrdit hypotézu, že 

sovětské satelity a tedy i Československo vedly samostatnější zahraniční politiku, než se dříve 

v odborné literatuře předpokládalo. Tento záměr je plně odůvodnitelný a nosný, zejména 

v případě Rumunska, ale i Polska či Ulbrichtovy NDR byla tato hypotéza soudobou historiografií 

mnohokrát potvrzena. Pokus učinit tak i na příkladě ČSSR je proto zcela na místě.    

Autor předkládá krátký pohled na genezi sovětsko-čínské roztržky a poté se věnuje 

stěžejnímu problému – její reflexi v Československu. Úvodní kapitola je zvláště pro období 

1919—1937 zdařile napsána (drobná chyba -- Karakchanův manifest z roku 1919 /s. 15/, správně 

Lev Michailovič Karachan – vznikla zřejmě mechanickým převzetím anglické verze jména). Bylo 

by vhodné oddělit kapitolu po 1945 do 1949 a pak padesátá léta. Výklad o událostech let 1945-

49 je dosti nepřehledný, byť je jasné, že jde stručnou rekapitulaci. Autor přitom sám v Úvodu 

upozorňuje na význam tohoto období pro pozdější roztržku. Také by bylo na místě věnovat 

alespoň pár vět významu Číny v sovětsko-amerických vztazích. Dále by bylo vhodné zmínit 

sovětskou podporu Ujgurů po roce 1945, která sice byla namířena v první řadě proti 

nacionalistům, znepokojila však i Maa. Jak již ale bylo zmíněno, část 2. jen uvádí do problematiky, 

klíčové jsou z mého pohledu až části 3. a 4. věnované československo-čínským vztahům ve stínu 

roztržky. Zde autor prokázal zajímavý fakt, že čínské vedení v letech 1961-62 sázelo ve východní 

Evropě zejména na československé a maďarské komunisty, domnívá se přitom, že důvodem byl 

nejednoznačný přístup Prahy, která vzájemné vztahy ochlazovala pomaleji než Moskva. Crhák 

soudí, že teprve od roku 1963 hrála roztržka dominantní roli i ve vztazích Praha—Peking. Důvody 

tohoto mírně odlišného postupu československého vedení autor spatřuje mj. v hospodářských 

zájmech Prahy v Číně. Poněkud problematické je ovšem Crhákovo následné tvrzení, že 

východoevropské vládnoucí komunistické strany podpořily postoj SSSR vůči Číně zejména kvůli 

poruchám ve svých vlastních vztazích s Říší středu (Praha kvůli neshodám v hospodářské oblasti, 

Polsko kvůli kampani Sta květů apod., s. 49). Dostává se tak do rozporu s vlastním již výše 

uvedeným tvrzením o čs. zájmu na obchodu s Čínou (s. 44). Dále tvrdí, že východoevropské země 

byly o situaci informovány ze sovětského úhlu pohledu, ačkoli udržovaly styky s Čínou a pohled 

Pekingu jim byl jistě dobře znám. Klíčový přitom musel být fakt, že dominantní silou ve vojenské, 

hospodářské i ideologické oblasti byla ve východoevropském prostoru Moskva a Čína hrála slabší 

kartou. Otázka také je, zda domněle odlišný postoj Prahy nesouvisel spíše s dalším Crhákovým 

postřehem, totiž že „pro KSČ nebyla Čína hlavním problémem, a tak absentovala jakákoli 
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koncepce.“ (s. 54) Autor nepotvrdil svou výchozí hypotézu o zvláštním postupu Prahy vůči Číně, 

když uvádí, že „nelze nesouhlasit s (K. Kaplanovým—pozn. V. H.) tvrzením, že Novotný by 

neudělal nic proti zájmům Moskvy“ (s. 55). Jde o hlavní, prameny dobře podložený závěr jeho 

pečlivě prováděného archivního výzkumu. Crhák tak vytyčuje určité limity tendencím v rámci 

New Cold War History zdůrazňovat autonomii jednotlivých komunistických vedení ve střední a 

východní Evrpě. Ukazuje, že k regionu je třeba přistupovat diferencovaně a správně poukazuje na 

roli vůdců jednotlivých KS, v československém případě A. Novotného.               

Autor předložil kvalitní diplomovou práci, která splňuje nároky kladenou na tento typ 

závěrečné práce. Plně ji doporučuji k obhajobě.  

___________________________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě:  Proč Čína jevila v letech 1961-62 zájem o stanoviska 

československé a maďarské KS? 

__________________________________________________________________________ 

 

Navržená známka: výborně 

 

 

 

Datum:28. 8. 2017        Podpis: 


