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Posudek na bakalářskou práci

Jakub JarOŠ: SPojené stáfy americké a sovětská expanze do středolýchodní Evropy:
lmerický Princip sebeurČeni versus sovětský pocit nejistoťy v tetech lg41-1g45
FSV 2006, 57 sk.

Jakub JaroŠ zvolil nelehké (mimo jiné proto, že snad tisíoknát probírané) téma: poku§it
se vYsvětlit, proČ na konci v;Ílky etroskotalo americko- sovětské spojenectví a proč nakonec
střední a východní Evropa byla uspořádána podle sovětských zájmů a pře&stav a proč
americká politika víceméně rezigpovala v této oblasti na p"os*i* svých představ o
poválečném uspořádání.

Autor analyzuje především americkou politiku let t94l _Ig45, sovětskou méně,
respektive spíŠe tak, jak se jevila z americké perspektirry. Opíni se také, až na malé výjimky o
Práce amerických autorŮ. Použil ovšem ty nejvýzramnější publikace adokáůeje pfiměřeným
zn|gobem interpletovat. Probírá peripetie politického a vojénského vývoje, neŘaý snad je jeho
vlklad někíerých dílčích ténrat (otazka druhé fionty např.) s ob]edem na irlrvni linii výklaáu
aŽ PříliŠ detailní a trochu odvádí od }rlavního tématu. ŇCtau naopak možltápodává trošku
zjednoduŠený ,.ýklad (např- varšavské povstaní)- Někdc se mož.ná mohl poástavit nad

1ěkterými kontradikcémi (které ovšem spadaji na vnrb akténl jeho pdběiru): napi. zeelaŇ:aÉ
Rooseveltovy vÍroky o povaze sovětského režimu (st. 28-30 ,triau:i se výroky o tom, že si
FDR neděla| o Stalinově režimu žádné iluzemi s tyrzeními, že FDŘ věíil, že bude se SS§R
moŽné sPolupracovat při budovánj svobodného a demokratického poválečného světa).

Autor samozřejmě nemohl dojít při svém výkladu takto často atral.yzovaného tématu
k originálnÍm ávěrům: přidržuje se mínění, že poválečné uspořádání středoqýchodní Ewopy
(1 tuke 9ovětský postoj, ktelý k němu vedl), je ťeba vyloát na zák|adě geopolitických, nikóú
ideologichých důvodů. Roáoduiící byl - nikoli překvapivě - rruoj ,ru aoňtach. Piáce je
naPsárra kultivovaným j azykem, přehledně členěna Jak řečeno výše, je snad trochu
nevyvážeťa co do rozsahu některých paítií. Mož,náby se autorovi dalo vytknout, že mo}rl
PouŽÍt i další literaturu, především tq kíeraT.yšla česky (tVanner, některc překlady) nebo
alespoň její existenci kriticky okomentovat.

Toto by snad autor mohl uóinit ještě při oblrajobĚ, případrrě by se mohl r.yjádřit i
k jiným interpretacím váleěného a pováleěného vývoje. Nawhqii práci hodnotít 7 až2, podle
průběhu obhajoby .
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