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Prezident Harry Truman nastupoval do úřadu za velice obtížné a komplikované situace. 
Třebaže druhá světová válka se již chýlila ke svému závěru, státy Osy (zejména Japonsko) 
nebyly ještě definitivně poraženy a prezidenta čekalo rozhodnutí o svržení jaderných bomb na 
Hirošimu a Nagasaki. Navíc se začaly vynořovat na povrch stále větší rozpory mezi 
západními spojenci a Sovětským svazem, které v důsledku vedly k vytvoření dvou 
mocenských bloků a k bipolárnímu rozdělení světa. Na pozadí tohoto celkového vývoje se 
odehrávala celá řada méně či více závažných krizí, které musel Truman, v zahraniční politice 
zpočátku velice nezkušený, ze svojí pozice prezidenta USA řešit. Jednou ze závažnějších krizí 
byla situace na Blízkém východě – otázka židovského přistěhovalectví a napětí mezi Araby a 
Židy ve Svaté zemi – která nakonec v roce 1948 vyvrcholila vyhlášením státu Izrael. Jan 
Zubina se své práci věnuje tomu, jak události na Blízkém východě vnímala americká vláda a 
jak se do procesu utváření a posléze vzniku židovského státu promítl názory a postoje 
samotného Harryho Trumana. 

Práce je založena na rozsáhlé pramenné základně. Autor využil jak primárních zdrojů, 
tak rozsáhlé dostupné literatury k tématu. Je třeba říci, že s použitými zdroji pracuje velice 
dobře, kriticky je hodnotí a srovnává, a umožňuje tak čtenáři posoudit různé interpretace 
jednotlivých událostí. Již provedení rešerše a kritické selekce odborné literatury bylo samo o 
sobě poměrně náročným úkolem, jelikož otázka vzniku státu Izrael a americké politiky na 
Blízkém východě v době před a po druhé světové válce je doposud tématem poněkud 
kontroverzním. Autor se však svojí role v tomto směru zhostil výborně. 

Text je rozdělen do čtyř hlavních kapitol. První z nich je věnována americkému 
pohledu na Blízký východ (zde je samozřejmě důležitým mezníkem kniha Edwarda Saida 
Orientalismus, která nabídla nový pohled na některé hluboce zakořeněné stereotypy 
v americké a západní společnosti) a americkým zájmům v oblasti před druhou světovou 
válkou, během konfliktu i těsně po něm. Tyto zájmy byly strategické a hospodářské, přičemž 
hlavními americkými cíli bylo zajistit si pravidelný přísun ropy ze zemí Perského zálivu a, 
v letech po druhé světové válce, vybudovat zde jakési nárazníkové pásmo proti případnému 
sovětskému útoku na jih. V tomto směru bylo z pohledu USA nejdůležitější, aby byly 
zachovány přátelské vztahy s arabskými zeměmi a rovněž aby v Palestině pokud možno 
nedocházelo k nepokojům a krizím. Z toho pramenil i odmítavý přístup Pentagonu a
ministerstva zahraničí k snahám o vytvoření židovského státu. Autor v této kapitole zevrubně 
analyzuje nutnost vyvažovat požadavky sionistů a potřeby americké diplomacie a 
hospodářství. Zároveň ukazuje, jak se některé z výše zmíněných trendů transponovaly z doby 
před druhou světovou války i do období po jejím skončení. 

V druhé kapitole autor nabízí nástin vývoje sionistického hnutí, jeho požadavků a jeho 
propojení s křesťanskými hnutími. Právě propojení s křesťanskými skupinami je důležitým, 
byť občas přeceňovaným, aspektem zkoumané problematiky. Vize židovského státu, jehož 
obnovením se naplní jedna z posledních podmínek nezbytných k druhému příchodu Spasitele, 
tak jak je stanovuje podle některých výkladů Zjevení apoštola Jana i starozákonní texty (např. 
prorok Daniel) byla a je pro křesťany, kteří jsou ovlivněni milenarismem, naprosto zásadní 
součástí jejich víry. Autor ovšem velice správně upozorňuje na to, že přístup mnoha 



křesťanských sionistů k Židům byl a je poněkud utilitární a že se nutně nevylučoval a 
nevylučuje s antisemitismem (což je jistě zajímavý paradox). Ve druhé kapitole je dále 
věnován prostor vlivu holocaustu na americké veřejné mínění. Třebaže zprávy o smrti miliónů 
Židů v nacistických vyhlazovacích táborech otřásly většinou Američanů a vzbudily v nich 
určitý pocit viny, autor opět správně poukazuje na to, že v letech těsně po skončení války 
nebyl holocaust nezbytně samostatnou součástí amerického veřejného diskurzu o druhé 
světové válce, tak jak je tomu dnes. Na druhou stranu však skutečnost, že mnozí bývalí 
židovští vězni se do svých domovských zemí nemohli či nechtěli vrátit a že jejich humanitární 
situace byla neutěšená (což byl přímý důsledek holocaustu) nepochybně přispěly k narůstající 
podpoře vytvoření židovské domoviny mezi americkou veřejností. 

Třetí kapitola rozebírá roli nejrůznějších zájmových skupin, které se snažily ovlivnit 
přístup Spojených států k vytvoření židovského státu. Autor zde poukazuje na skutečnost, 
která bývá často poněkud opomíjena, a to, že sionistické hnutí a židovská obec ve Spojených 
státech vůbec nebyla zdaleka jednolitým blokem a že v jejím rámci existovaly různé názorové 
proudy, z nichž některé dokonce vznik Izraele odmítaly. Rozpory mezi jednotlivými 
představiteli židovské obce pramenily často z osobních příčin, ale také z obav 
„integrovaných“ amerických Židů z radikalismu a „nepřizpůsobivosti“ později příchozích
přistěhovalců. Otázka, do jaké míry bylo sionistické hnutí důležitým faktorem v konečném 
rozhodnutí prezidenta Trumana podpořit vznik Izraele a uznat jej okamžitě po jeho vyhlášení, 
je samozřejmě dodnes předmětem intenzivních debat. Ať už však byl vliv sionistických 
organizací jakýkoliv, svou roli nesporně sehrály, a proto v žádném případě nemohly zůstat 
opomenuty.

Čtvrtá, stěžejní část práce popisuje Trumanův přístup k otázce vzniku židovského státu 
a tlaky, kterým musel prezident v tomto směr čelit. Autor zde analyzuje, jak se do Trumanova 
uvažování promítaly mezinárodněpolitické okolnosti (snaha SSSR o proniknutí do regionu, 
odpor Velké Británie k vzniku Izraele, obavy ze ztráty podpory arabských zemí) i 
vnitropolitický vývoj ve Spojených státech (nutnost získat židovské hlasy ve volbách, 
nesouhlas Pentagonu a ministerstva zahraničí s Trumanovou politikou). Kapitola přesvědčivě 
a fundovaně líčí příčiny jednotlivých zvratů v blízkovýchodní politice Bílého domu během let 
1945 až 1948. Autor nakonec dochází k závěru, že často nabízené vysvětlení Trumanova 
odhodlání Izrael uznat, tj. snaha získat podporu židovských voličů a zvýšit svoji popularitu na 
domácí politické scéně, nebyly jeho primární motivací, třebaže svoji roli sehrály. Namísto 
toho lze hovořit o složité a vzájemně propletené síti mezinárodněpolitických a 
vnitropolitických úvah, Trumanova osobního přesvědčení o správnosti vzniku Izraele a 
humanitárních důvodů, které se nakonec všechny do prezidentova rozhodnutí určitým 
způsobem promítly. Autor, aniž by se uchyloval ke zjednodušujícím, prvoplánovým závěrům, 
výstižně zachycuje vývoj americké politiky v této době a jeho nesmírnou komplexnost a 
spletitost. 

Práci lze v každém případě hodnotit jako vysoce zdařilou. Po formální stránce splňuje 
všechny náležitosti, po jazykové stránce je nadprůměrná, chyby či stylistické neobratnosti se 
v ní takřka nevyskytují. V českém odborném prostředí se jedná o nesmírně cenný příspěvek 
k pochopení role prezidenta Trumana v procesu vzniku státu Izrael a k jejímu zasazení do 
širšího historického a socio-kulturního kontextu. Je zároveň nutno ocenit to, že autor do své 
práce zakomponoval i nejnovější odborné publikace věnované této tématice, což činí jeho 
práci ještě aktuálnější a přínosnější.

Ve světle všech výše uvedených skutečností doporučuji práci Jana Zubiny 
jednoznačně k obhajobě s hodnocením výborně. Dále bych si dovolil komisi navrhnout
zvážení udělení pochvaly děkana za vynikající diplomovou práci. 

V Praze dne 10. 6. 2011

Jan Bečka




