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Miroslav Bálint se ve své rigorózní práci zabývá tématem války ve Vietnamu a jejím dopadem na 
strategii vedení protipovstaleckých operací americkou armádou. Klíčovou otázkou, kterou si 
Bálint v úvodu pokládá, je proč si Spojené státy vybraly ne zcela funkční strategii, založenou na 
masivních útocích, která vedla k velkým ztrátám životů u civilního obyvatelstva.  
 
V první kapitole autor rozebírá jednotlivé strategie, a to jak guerillovou válku Vietkongu, tak 
strategie americké armády. V druhé kapitole se zabývá rámcovou historií vietnamského konfliktu 
od konce II. světové války po konec šedesátých let ve třech fázích americké účasti. Ve třetí 
kapitole je rozebírána účinná strategie kombinovaných akcí (CAP). Tu vyvinuli velitelé menších 
amerických jednotek, kteří čelili nepříteli na úrovni jednotlivých vesnic, kde si vytvořili chráněné 
opěrné body a vnutili nepříteli boj podle vlastních pravidel. Pokud Vietkong útočil na takto 
strukturovanou obranu, utrpěl značné ztráty. Autor dovozuje, že vyšší velitelé amerických 
jednotek tuto strategii nepřijali, což bylo nakonec jednou z příčin, proč se USA musely z 
Vietnamu stáhnout a tato strategie přišla také možná příliš pozdě. V závěru je doloženo, že 
faktorů, které vedly k neúspěchu Američanů ve Vietnamu, bylo několik a působily kombinovaně. 
 
Autorova práce je založena převážně na literatuře sekundární a spíše staršího než novějšího 
data. V dnešní době je k danému tématu k dispozici široké spektrum primárních pramenů (např. 
Foreign Relations of the United States; National Security Archive.) K zamyšlení je i časové 
vymezní práce. Zabývá se obdobím vietnamského konfliktu do let 1967/1968, ale vietnamská 
válka skončila v roce 1975. Mělo by být tedy patřičně zdůvodněno proč. “Volněji” je pracováno s 
poznámkovým aparátem. Ten by mohl být četnější, leckde chybí stránky či jiné údaje (např. s. 4, 
pozn. č. 25,), či data stažení (např. pozn. č. 43, 44), není sjednocený, jsou použita nestandartní 
označení (loc., místo s., např. pozn. č. 11, 18). Politika zadržování (containment) komunismu je 
chybně přeložena jako “policy of comunist detained” (viz Abstract). Generál Westmoreland nebyl 
náčelníkem generálního štábu (s. 41), tím byl Earle Wheeler. Studená válka se píše s malým “s” 
(např. s. 13). 
 
Přes výše uvedené výtky však práci k obhajobě doporučuji. 
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