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Diplomová práce Petra Dundeka je pokusem o rozsáhlou analýzu prezidentských 

voleb ve Spojených státech amerických v letech 1960-1972. Vzhledem k tomu, že autor svou 

vědeckou kariéru teprve začíná, jedná se o velmi solidní práci, přibližující českému čtenáři -

vzhledem ke své podrobnosti - ne zcela známou problematiku. Předložený text totiž 

nevypovídá jen o amerických volbách v 60. a na počátku 70. let, ale také o měnící se 

americké společnosti, která právě v tomto období prožívala jednu z nejbouřlivějších period 

svých děj in. 

Již první stránky předložené práce slibují, že se nejedná o "tuctovou práci". Při čtení 

zdůvodnění volby tématu by se mohlo zdát, že je Dundek až příliš osobní, když tvrdí: "I 

v dalším aspektu je mi americká politika bližší než česká. Týká se mých vlastních politicko

morálních postojů. V tomto směru mne charakterizují tři ,vlastnosti', tři základní životní 

postoje, kterých se nikdy nevzdám, tj. víra v Boha, antikomunismus a pravicové smýšlení." 

Ačkoli autor zde evidentně srovnává nesrovnatelné a i v dalším výkladu je jeho zaujetí a před

porozumění často patrné, nepůsobí jeho vlastní politické postoje rušivě (snad proto, že je 

v textu nikdy čtenáři nevnucuje a málokdy ideologizuje), naopak vyvolávají spíše sympatie. 

V prvních kapitolách Dundek analyzuje vývoj Spojených států ve 40.-70. letech a 

neopomíjí snad žádný významný společenský či zahraničněpolitický vliv, který hýbal 

americkou poválečnou realitou - černošská otázka, ekonomický vývoj, kultura, postavení 

ženy, různé aféry, kubánská otázka, Vietnam, studená válka atd. Za nejcennější pokládám 

jeho úvahy o náboženství, protože jeho role na moderní americké dějiny bývá v českém 

povědomí i historiografii podceňována. Velký přínos vidím také ve čtvrté kapitole, v níž autor 

analyzuje nejvýznamnější politické strany USA, stranické systémy, volební strategie a 

ideologické přístupy. Jedná se zřejmě o nejsilnější kapitolu, v níž Dundek vysvětluje danou 

problematiku v širších souvislostech. Ve zbylých kapitolách, v nichž autor analyzuje volby od 

roku 1960, je spíše popisný, ale přesto zajímavý. Ačkoli by těmto kapitolám prospěly 

diplomantovy vlastní úvahy a vysvětlení, zpracování široké látky tyto nedostatky do jisté míry 

nahrazuje. 



Dundekova práce je založena na velmi rozsáhlé, především sekundární literatuře, již 

předkladatel prostudoval. Autor nevynechává téměř žádnou z nejdůležitějších knih k tématu. 

Významným zdrojem se staly také vydané prameny a internetové zdroje. Pokud by se autor 

chtěl do budoucna této problematice nadále věnovat, jistě by jeho úvahám a závěrům prospělo 

další studium primárních zdrojů, zejména memoárů těch, kteří stáli v centru jeho zájmu, i 

"těch druhých". Práci dobře doplňují přílohy, jež Dundek zařazuje na konci diplomky. 

Diplomovou práci hodnotím jako velmi zdařilou. Dundek si stanovil nesmírně náročný 

úkoL který v zásadě splnil. Množství prostudované cizojazyčné literatury (byť se jedná 

v zásadě o sekundární zdroje) budí respekt. Formální stránka předloženého díla v zásadě 

odpovídá nárokům na předložení diplomové práce na FF UK, ačkoli se autor na řadě míst 

nevyvaroval drobných překlepů a chyb. 

Petr Dundek, jenž zkoumal nesmírně obtížné téma, předloženým textem nesporně 
, 

prokázal požadovanOl! schopnost samostatné odborné práce. Jeho diplomová práce má 

všechny potřebné nále72osti, a p .. roto~oruČUji k obhajobě 

sluPllěm····/}7·VPlfJrť. / 

V Praze, 14. ledna 2008 " {, / 

Itj/)lf/ 
Doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 

a hodnocení klasifikačním 

Ústav světových dějin FF UK v Praze 


