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Takzvaná politika détente vzbuzuje i po více než třech desetiletích od svého 

vyvrcholení v tzv. Helsinském závěrečné aktu značnou pozornost odborné veřejoosti. Je tomu 

tak mimo jiné proto, že se její aplikace stala předmětem vzrušených diskusí již v první 
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administrativy k Sovětskému svazu a státům východní Evropy vyvolávaly ostrou kritiku 

především na americké vnitropolitické scéně. Senátor Henry Jackson a další osobnosti 

neokonzervativního proudu jako Richard Perle poukazovaly na málo principiální postoje H. 
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v oblasti lidských práv s SSSR apod.). Současně však byla administrativa "'Ystavena útokům z 

leva. .Á~rneričtí liberálové požadovali ukončení války ve Vietnamu a prosazovali rozpočtové 

škrty ve zbrojní oblasti. 

Nixonova a Fordova administrativa se pokoušely dosáhnout pokroku ve všech 

uvedených oblastech (politika ,Jinkage"). Současně vzaly na vědomí limity schopnosti USA 

ovlivňovat vývoj ve světě. Tato skepse, spojená s praktikami tzv. realpolitik (viz normalizace 

vztahů s komunistickou ČÍnou). však přirozeně musela narazit na OdDOT mezi americkými 
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politiky formovanými tradicí exceptionalismu. Na druhou stranu se administrativa pokoušela 

v maximální možné míře udržet vlastní kontrolu nad mezinárodním vývojem a kriticky proto 

reagovala na samostatnou iniciativu svých spojenců. 

Tomáš Kminiak se ve své bakalářské práci zabývá jedním z aspektů této snahy, tj. 

vztahem mezi Brandtovou východní politikou a americkou politikou détente. Ve čtyřech 

kapitolách prokazuje, že přes často velmi blízké cíle jejich zahraniční politiky docházelo mezi 



USA a SRN k názorov)Jm tenzím. Nixonova administrativa se mlmo jiné obávala oživení 

německého nacionalismu. Přesto nakonec USA podpořily politiku západoněmeckého 

kancléře. Nejzřetelněji se to projevilo v ochotě prosadit uzavření čtyřmocenské dohody o 

(Západním) Berlíně. Autor zařazuje tyto pro Německo klíčové události počátku sedmdesátých 

let do domácích i mezinárodních souvislostí. Věnuje se tak mimo jiné kořenům Brandtovy 

Přestože Kminiakovo dílo považuji za zdařilé, trpí určitými nedostatky. Především se 

autor až příliš často spoléhá na Kissingerovy paměti. Bylo by vhodné věnovat větší pozornost 

pramenným edicím a v případě dalšího zájmu o tuto problematiku také zahraničním archiV'.1m. 

Je třeba také poukázat na to, že Kminiak nedovedl svou práci, jak by vyplývalo z názV'J, až do 

roku 1977. Tyto nedostatky však lze částečně ospravedlnit faktem, že z pohledu Nixonovy 

administrativy byla klíčovou událostí její německé politiky dohoda o Berlíně a nebylo proto 

nezbytně nutné analyzovat vývoj v následujícím období. 

Přes v)'še uvedené připomínky splňuje podle mého názoru Kminiakovo dílo 

požadavky kladené na bakalářskou práci. 
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