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Dějiny Spojených států amerických jsou v českém prostředí méně frekventovaným 

tématem prací mladých historiků, než by se dalo usuzovat s ohledem na význam této jediné 

existující supervelmoci. Pozornost se věnuje spíše jejich roli v soustavě mezinárodních vztahů 

v období studené války či sociálním a hospodářským aspektům jejich vnitropolitického 

vývoje. Mnohem méně se naši autoři zabývají analýzou zásadních změn v rozložení sil na 

americké domácí scéně, které vyvrcholily v 60. a na počátku 70. let 20. století. Jejich 

interpretace totiž není možná bez hlubokého rozboru faktorů, které ovlivňují rozhodování 

voličů. Jde o složitý komplex, v němž hraji nezanedbatelnou roli tradice a víra. Petr Dundek 

správně konstatuje, že ,,[náboženská otázka] není snad v žádné současné vyspělé zemi ... 

v takovém měřítku součástí předvolebního boje jako právě ve Spojených státech" (s. 35). 

Tato skutečnost však u nás bývá přehlížena, resp. špatně interpretována jako pouhá 

předvolební rétorika. 

Dundek se ve své práci pokusil vysvětlit příčiny přesunu voličských preferencí 

v klíčových oblastech Spojených států. Jde především o ústup republikánů ze severovýchodu 

a naopak o jejich stoupající preference najihu země. Spatřuje je hlavně ve změně převládající 

ideologické orientace obou hlavních politických stran (s. 77-79). Na otázku, proč k tomuto 

posunu došlo, však autor nedává zřetelnou odpověď. Uznává ale, že velmi významnou roli 

v poklesu podpory demokratů v jižních státech sehrál například proces de segregace, který 

vyvrcholil za Kennedyho a především Johnsonovy administrativy. Toto téma měl Dundek 



hlouběji rozpracovat a vyjít přitom mj. z údajů o volebních výsledcích v jednotlivých státech, 

kterým jinak věnuje až příliš široký prostor. 

Za nejpřínosnější část Dundekova díla považuji druhou a čtvrtou kapitolu, ve které 

autor uvádí do širších vnitropolitických souvislostí průběh a výsledky prezidentských voleb 

ve sledovaném období. V jim speciálně vyčleněných kapitolách 5-8 se totiž omezuje 

v podstatě (s výjimkou závěrečného hodnocení) jen na faktografický přehled. Podobnými 

nedostatky trpí i kapitola věnovaná zahraniční politice, která není dostatečně provázána se 

zkoumanou tematikou. 

Dundekova práce je sice založena na zdrojích sekundární povahy, to však nesnižuje 

její hodnotu, která spočívá v interpretační rovině. Autor využil řady relevantních odborných 

děl. Překvapivé je nedostatečné zastoupení vydaných pramenů. Dundek měl rozhodně více 

čerpat z bohaté memoárové literatury. Tak by se například vyhnul černobílé interpretaci 

pohnutek, které L. B. Johnsona vedly k rozhodnutí odmítnout v roce 1968 prezidentskou 

kandidaturu (např. Busbyho paměti). Vzhledem k tomu, že v Dundekově případě jde o dílo až 

syntetické povahy, však tyto nedostatky nepovažuji za zásadní. 

Předkládaná práce je výsledkem mimořádného a pečlivého úsilí. Poněkud 

rušivě působí drobné tiskové chyby, které se někdy vyskytují i v nadpisech (např. s. 75). Jde 

však jen o nevýznamná pochybení obvyklá u začínajících autorů. Dílo plně vyhovuje 

nárokům kladeným na diplomovou práci. 
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