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Jaroslav Fiala si za téma své diplomové práce zvolil analýzu vývoje zahraniční 

politiky Spojených států amerických vůči Kubě a Sovětskému svazu před a v průběhu 

kubánské raketové krize v říjnu 1962. Ačkoli se tomuto tématu věnuje řada odborných studií a 

knih (v České republice například Vladimír Nálevka, Karibská krize, Praha 2002), jedná se 

především o syntézy; jejich hodnocení se navíc značně liší. To znamená, že ten, kdo se chce 

tomuto tématu věnovat s opravdovou vážností, musí prostudovat obrovské množství odborné 

literatury a pramenů. 

Fiala rozdělil svoji práci do deseti kapitol (včetně úvodu a závěru). Ve druhé kapitole 

analyzoval širší kontext mezinárodních vztahů v této době, zabývá se rovněž základními 

historiografickými směry studené války a interpretuje vztahy supervelmocí ve sledovaném 

období. Další kapitola je analýzou vztahů mezi USA a Kubou do roku 1961, zabývá se 

myšlenkovými zdroji zahraniční politiky USA v Karibiku a analyzuje příčiny Castrovy 

revoluce. Čtvrtou kapitolu věnoval diplomant zahraniční politice J. F. Kennedyho, cílům jeho 

administrativy v zahraniční politice; Fiala analyzuje rovněž konfrontaci USA se SSSR v 

Německu a na Kubě. V dalších tři kapitoly Fiala analyzuje vylodění v Zátoce sviní, Vídeňský 

summit a druhou berlínskou krizi. Osmou kapitolu pak věnoval analýze problematiky jaderné 

rovnováhy, politického vývoje Kuby po americkém neúspěchu v Zátoce sviní a americko

sovětských rozhovoru o zákazu jaderných zkoušek a německé otázky. Devátá kapitola se 

zabývá problematikou Karibské krize. 

Fiala předložil ambiciózní diplomovou práci, v níž dokázal s úspěchem pracovat 

s velkým množstvím zahraniční literatury a pramenů, navzdory tomu, že se ve svých závěrech 

natolik odlišují. Diplomant si v úvodu práce nastínil tři hlavní otázky (Proč se nepodařilo 

zachovat politickou a hospodářskou provázanost Spojených států amerických a Kuby, proč 

výstavba Berlínské zdi neznamenala pro Sovětský svaz diplomatický úspěch a proč došlo 

k instalaci jaderných raket na Kubě), na něž v průběhu práce velmi zdařile odpovídá. Z celé 

práce je vidět hlubokou znalost zkoumané problematiky. 



Fiala svůj výzkum podložil reprezentativním seznamem vydaných pramenů (několika 

svazková řada Foreign Relations oj the United States) a úctyhodným množstvím odborné 

literatury. Zde je třeba připomenout, že práce by nemohla vzniknout bez zahraničních 

studijních pobytů - semestrální pobyt na School of Historical Studies v Newcastlu upon Tyne 

a krátkodobé pobyty v knihovně Institutu J. F. Kennedyho na Freie Universit~it v Berlíně. 

Diplomová práce Jaroslava Fialy splňuje po obsahové i formální stránce všechny 

požadavky kladené na diplomovou práci, a proto ji doporučuji k úspěšné obhajobě. Vzhledem 

k tomu, že převyšuje již obvyklou úroveň diplomových prací na FF UK, ji navrhuji uznat jako 

práci rigorózní za účelem získání titulu PhDr. 
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