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Oponentský posudek na bakalářskou práci Třetí jaderná mocnost: geopolitické postavení 
Velké Británie ve druhé polovině 50. let, autor: Zbyněk Zykmund, IPS FSV UK, letní 

semestr 2005/2006 
 
 
 
Bakalářská práce Zbyňka Zykmunda se zabývá tématem, které – jak sám autor v úvodu 
naznačuje – je v domácí odborné literatuře zcela opomíjeno. Z tohoto pohledu je nutno jeho 
originální počin hned na úvod ocenit. Tématika jaderného zbrojení (soupeření) v druhé 
polovině 20. století zůstává v odborné literatuře omezena pouze na dva hegemony období 
„studené války“ – USA a SSSR. V poslední době se pro změnu oblast zájmu odborníků na 
jaderné zbraně a zbrojení přesunula do asijského prostoru, zejména díky hrozbě výroby 
jaderných zbraní ze strany Iráku a nejnověji Íránu, ale také přetrvávajícím napjatým vztahům 
mezi Indií a Pákistánem. 
 
Po obsahové stránce není práci téměř co vytknout. Přehledně, strukturovaně a logicky 
popisuje vzestup a pád Britského impéria před druhou světovou válkou a geopolitické 
postavení Velké Británie po druhé světové válce v nových podmínkách bipolárního světa. 
Věnuje se příčinám a důvodům „odsunutí“ Velké Británie na „druhou kolej“ a snahám 
britských představitelů o napravení tohoto stavu. Zvláštní pozornost věnuje tzv. „zvláštním 
vztahům“ mezi Velkou Británií a USA, které často existovaly pouze v deklaratorní rovině. 
Velkou pozornost věnuje rozboru primárních (vnitrostátních i mezistátních) dokumentů – 
zákonů, smluv, dohod, koncepcí, strategických plánů, atd., které upravovaly problematiku 
jaderného výzkumu, průmyslu a zbrojení. Neopomíjí ani multilaterální dimenzi britského 
jaderného programu a jeho vliv na obrannou politiku a strategické plánování v rámci 
Severoatlantické aliance. Z politologického hlediska je nutné ocenit jeho analýzu 
vnitropolitických faktorů, které ovlivňovaly genezi a vývoj britského jaderného programu, 
zejména téměř jednomyslnou shodu hlavních politických aktérů ve věci zbrojení a 
geopolitických ambicí země. 
 
Obsahu bych vytknul snad jen určitý „skok“ mezi první a druhou kapitolou, kde bych si uměl 
představit trochu hladší přechod, například formou obsáhlejšího popisu geopolitického 
postavení Velké Británie během druhé světové války. Při prvním čtení totiž může nezaujatý 
čtenář nabýt dojmu, že začíná číst úplně nový text. 
 
Práce Zbyňka Zykmunda má interdisciplinární charakter, a to nejen tím, že svým pojetím 
zasahuje do politologie, mezinárodních vztahů, historie a geografie. Zajímavým – a dle mého 
názoru vítaným – prvkem je fyzikální rozměr tématu (v bibliografii uvádí i zdroj 
z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy). Práce tak obsahuje i technologický 
rozbor britských jaderných zbraní a analýzu možných účinků a dopadů jejich použití. Je tedy 
praktickým příspěvkem k tomu, o čem se v poslední době tak často mluví (bohužel ve většině 
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případů „jen mluví“): boření hranic mezi jednotlivými fakultami Univerzity Karlovy a snaha 
o interdisciplinární přístup ve vědě a výzkumu. 
 
Práce je psaná čtivě a vyskytuje se v ní minimum gramatických chyb. Občas chybí v nějaké 
větě spojka či částice, např. „… první projevy nespokojenosti se projevily i závislých územích 
impéria …“ (s. 10) či „… v dokumentu také objevila potřeba vybudovat vlastní …“ (s. 33). 
V několika případech se také objevuje odlišné psaní jednoho výrazu (výrazu se stejným 
významem) na různých místech v textu: např. střední (s. 7) vs. Střední (s. 12) Amerika, státní 
tajemník1 (s. 31) vs. ministr zahraničí USA (s. 46), operace Hurikán (s. 25) vs. Hurricane (s. 
23, 24) či aliance (s. 34, 38, 39 …) vs. Aliance (s. 46, 47). 
 
Práce obsahuje všechny formální náležitosti, citace jsou řádně označeny a odkazy uvedeny 
způsobem, který umožňuje jejich případné dohledání a ověření. Z formálního hlediska je za 
pozitivum nutno označit rozbor literatury k tématu v úvodu práce, což by mělo být standardní 
součástí každé absolventské práce. Upozorňuje zde mimo jiné na možné ideologické zkreslení 
dat a informací obsažených v publikacích, vydaných k tomuto tématu v Československu v 60. 
letech. Pokud jde o použitou literaturu obecně, domnívám se, že se mu podařilo nashromáždit 
všechny relevantní zdroje dostupné k tomuto tématu v České republice – české, anglické a 
německé. 
 
Veškeré výše zmíněné výtky však nic nemění na skutečnosti, že se jedná o mimořádně 
zdařilou práci. Předložený text splňuje nároky kladené na IPS FSV UK na bakalářské práce, 
proto jej doporučuji  k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm výborně. 
 
V Praze dne 23. května 2006 
 
 
 
 
 

Petr Just 
IPS FSV UK Praha 

IC NATO Praha 

                                                           
1 Toto je obecný problém vyskytující se velmi často. Obecně nejsem příznivcem překladu funkce „Secretary of 
State“, příp. „State Secretary“ jako „státní tajemník“, a to vzhledem k odlišnému významu tohoto výrazu 
v českých i evropských politických reáliích.  


