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Charakteristika práce: 

Eliška Bicková se zaměřila na osobní podíl Ronalda Reagana na uvolňování americko-sovětských 

vztahů ve druhé polovině jeho prezidentství, tedy od nástupu Michaila Gorbačova až do začátku roku 

1989, kdy Reagana vystřídal v Bílém domě další republikán, George Herbert Walker Bush. Autorka 

sleduje snahy Ronalda Reagana o hospodářské oslabení Sovětského svazu, který byl za studené 

války právem považován za hlavního protivníka Západu či, jak se tehdy říkalo, svobodného světa. 

Autorka správně ukazuje, jak Reagan spojil snahu o omezení respektive odstranění jaderných zbraní 

s prosazováním Strategické obranné iniciativy (SDI), která Sovětům tolik vadila. Dodejme zde, že 

v tehdejší sovětské propagandě se projevoval logický rozpor: na jedné straně se z této strany tvrdilo, 

že SDI nemůže fungovat a že práce na ní je mrháním penězi, na druhé straně byly mobilizovány 

veškeré prostředky, které měla tato propaganda k dispozici, aby se SDI jevila jako útočná zbraň 

umožňující první úder.  

Eliška Bicková rozebírá oba klíčové summity, v Ženevě a v Rejkjavíku, a neopomíjí ani to, co je 

občas zapomínáno: určité oslabení Reaganova vyjednávacího postavení v důsledku aféry Iran 

Contra, jehož chtěli Sověti samozřejmě využít, a symbolicky a morálně krajně významný Reaganův 

projev v západním Berlíně, v bezprostřední blízkosti Berlínské zdi. (Autorka mohla více zdůraznit, 

že od tohoto projevu mnozí činitelé, jak západoevropští tak američtí, prezidenta velmi odrazovali. 

Mezi nimi bychom našli i amerického velvyslance ve Spolkové republice, členy Reaganovy 

administrativy a další.) Určitý prostor autorka věnovala i „poslednímu velkému summitu“, který se 

odehrál v roce 1988 v Moskvě.  

Autorka rovněž rozebírá polemiku o historické zásluhy Ronalda Reagana o ukončení studené války. 

Liberálové (američtí) jsou spíše toho názoru, že pád sovětského systému nastal zevnitř, zatímco 

konzervativci vyzdvihují klíčový podíl prezidenta Reagana na tomto historickém zlomu. Eliška 

Bicková dochází k názoru, že pravdu mají konzervativci.  

Práce má logickou stavbu, strukturu dovozování, autorka osvědčila schopnost akademicky psát. 

Kvalitní ji i autorčin rozbor pramenů.  

Vyzdvihl bych text podkapitoly 7.6., str. 34n. (Idea bezjaderného světa).  
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Poznámky:  

- jména některých významných aktérů jsou uváděna zkresleně: například George Shultz se stal 

„Schulzem“ (v tomto příjmení jsou hned dvě chyby), Eduard Ševardnadze „Ševarnadzem“.  

- jazykově je předložená bakalářská diplomová práce velice kvalitní, ale to nelze konstatovat o 

závěrečném Summary. 

- Ronald Reagan se nestal nejstarším politikem, který kdy nastoupil do Bílého domu, až v roce 

1985, nýbrž již v roce 1981 (viz str. 15) 

- autorka na str. 45-46 uvádí: „…samotnou existenci Spojených států, jež povstala na 

základech právě takto nábožensky perzekuovaných intelektuálů.“ Nevím, odkud tuto 

myšlenku vzala, ale jde o nepřesnost. Puritáni, kteří v 17. století odcházeli z Anglie do 

Severní Ameriky, sice byli vystavováni pro svoji víru ústrkům, ale byli to z větší části 

řemeslníci s rodinami, předchůdci dnešních středních vrstev. V době vzniku Spojených států 

(poslední čtvrtina 18. století) se již o náboženskou perzekuci intelektuálů nemohlo jednat. 

Někteří otcové zakladatelé USA sice byli intelektuály, ale osvícenskými.  

- Michail Gorbačov nebyl ani státním tajemníkem SSSR (str. 18), ani generálním tajemníkem 

této mocnosti (str. 54). V době, o níž autorka píše, byl generálním tajemníkem KSSS.  

 

 

Hodnocení a závěr: 

Předložená práce bohatě splňuje nároky kladené na bakalářské diplomky. Doporučuji hodnotit 

stupněm 1 (výborně). 

 

…………………………………… 

(doc. M. Calda) 

 

V Praze, dne 4. června 2010.  
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