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Německá otázka se stala po druhé světové válce jedním z klíčových problémů vztahů 
mezi Spojenými státy americkými a Sovětským svazem. Právě kvůli společné správě a 
posléze rozdělení Berlína se zde vytvořil jeden z neuralgických bodů ve vztazích mezi 
Východem a Západem. Po parlamentních volbách v SRN v roce 1969, kdy se stal kancléřem 
Willy Brandt, který již jako ministr zahraničí prosazoval užší spolupráci se zeměmi 

východního bloku, nastala nová fáze v dějinách Spolkové republiky Německo. Tomáš 
Kminiak si za téma své bakalářské práce vybral právě analýzu německé otázky v zahraniční 
politice Spojených států amerických v období 1969-1977. 

Kminiak rozdělil bakalářskou práci do čtyř kapitol. V první z nich analyzoval 
Německou otázku v šedesátých letech 20. století. V období po karibské krizi totiž autor 
spatřuje počátek "tání", kdy konfrontační strategie studené války postupně ustupovala 
myšlence politiky uvolnění napětí. V další části první kapitoly se Kminiak zabývá otázkou 
změn v mezinárodní politice v šedesátých letech 20. století a jejich dopadu na Spolkovou 
republiku Německo. Ve třetí části první kapitoly autor analyzuje změny na vnitropolitické 
scéně SRN v letech 1966-1969, kdy SPD vstoupila do koaliční vlády, v níž se stal ministrem 
zahraničí a vicekancléřem Willy Brandt. Ve druhé kapitole Kminiak analyzuje situaci ve 
Spolkové republice Německo po vytvoření nové sociálně-liberální koalice, v níž se stal Wiily 
Brandt na základě parlamentních voleb v roce 1969 kancléřem. Ve druhé části této kapitoly 
autor analyzuje koncepci jeho východní politiky a její realizaci prostřednictvím uzavírání 
smluv se státy východního bloku. Třetí kapitolu autor věnoval politice détente 
v mezinárodních vztazích. V první části třetí kapitoly se Kminiak zabývá hlavním 
protagonistům détente a jejich představám, přičemž správně tvrdí, že politika uvolňování 
napětí byla ,jednoducho pragmatickou a praktickou politikou" (s. 37). Ve druhé části pak 
analyzuje jednání o omezení strategických zbraní (S AL T I) a vrchol politiky détente 
v souvislosti s tzv. helsinským procesem. Čtvrtá kapitola je fakticky hlavní části práce. 
Kminiak zde analyzuje postoj Nixnovy administrativy k Brandtově východní politice, dále 
zmiňuje postoje Západu k otázce přístupu do Západního Berlína a jeho vztahy se Spolkovou 
republikou Německo. V posledních částech kapitoly pak Kminiak analyzuje jednání o dohodě 
čtyř velmocí o Západním Berlíně ajejí význam pro německou otázku. 

" Bakalářská práce Tomáše Kminiaka je založena na řadě vydaných pramenů a odborné 
literatury, i když je na některých místech patrné, že se možná až příliš opírá o paměti H. 
Kissingera. Stejně tak samotnému tématu práce - tedy německé otázce v zahraniční politice 
USA - se věnuje až čtvrtá kapitola, zatímco tři předcházející jsou fakticky jakýmsi prologem 
k této problematice. Přes tyto výhrady práce ~Pl Vuje požadavky kladené na bakalářskou p~, < __ ----
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