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Posudek diplomové práce 
 
 

 
V centru pozornosti diplomové práce Jana Zubiny vývoj zahraničně politických postojů 
Trumanovy administrativy vůči Izraeli v předvečer jeho vzniku a na pozadí počínající studené 
války. 
 
Práce je založena na studiu více sekundární literatury než primárních pramenů. Výběr 
sekundární literatury je však více než dostatečný. Autor se opírá, vzhledem k tématu logicky, 
převážně o literaturu zahraniční provenience a je vidět, že ke studiu plně využil svůj studijní 
pobyt ve Spojených státech, což je třeba ocenit. Jan Zubina neopomenul  prostudovat, ale i 
příslušné kolekce dokumentů americké zahraniční politiky Foreign Relations of the United 
States, paměti významných představitelů židovských organizací v USA či význámných aktérů 
Trumanovy administrativy. 
 
Vývoj americké zahraniční politiky vůči situaci na Blízkém východě začíná Zubina blíže 
sledovat přirozeně již za prezidentského období Franklina D. Roosevelta. Ambivalentní 
politika Trumanova předchůdce v prezidenstské funkci, byla nucena, v této pro americké 
národní zájmy klíčové oblasti, během stále ještě probíhajících bojů druhé světové války, brát 
často ohledy na fakt, že pro válku i poválečné období zejména strategicky důležitá ropná 
naleziště leží na arabských územích. Rooseveltova „nepodpora“ brzkému ustavení 
samostatného židovského státu tak  měla základ i v zachování podpory klíčovému spojenci 
USA v protihitlerovské koalici - Velké Británii. Po Rooseveltově smrti se s tímto dědictvím 
musel vyrovnávat i nový prezident Truman, což se projevovalo, mimo jiné, i silnou opozicí 
amerického ministerstva zahraničí a obrany vůči jeho koncepci územního uspořádání 
palestinského teritoria.  
 
Zubina velmi dobře zachycuje nelehké lavírování amerického prezidenta na tenkém ledě mezi 
vyjádřením podpory vzniku novodobému židovskému státu, z humanitárních důvodů díky 
tragédii holocaustu jistě pochopitelného, potřebou zisku hlasů silné židovské menšiny ve 
volebním roce, ale i nutností brát ohledy na americké strategické vojenské a hospodářsko 
politické zájmy (včetně postavení důležitých spojenců USA) v době počínající studené války, 
což radikalizace situace v tehdejší Palestině činila obzvláště složitým úkolem.     
 
Je třeba říci, že Jan Zubina se svého úkolu zhostil více než přesvědčivě. Až na pár drobných 
překlepů nemám vůči jeho diplomové práci žádných větších námitek. Jeho dílo patří 
bezpochyby k tomu lepšímu co bylo na IMS napsáno a navrhuji jej klasifikovat známkou v ý 
b o r n ě.  Pro futuro bych možná doporučil rozšíření práce více i o sovětský pohled.   
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