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Oponentský posudek na diplomovou práci 

Adámek, Václav, Vietnamská válka za prezidentství Lyndona B. Johnsona (1963-

1969), FF UK v Praze, Praha 2010, 212 stran rkp. 

Václav Adámek si vybral za téma své diplomové práce problematiku, která byla v 

histoľiogľafii již velmi podrobně zpracována. I u nás nezústala Vietnamská válka úplně mimo 

zájem histoľikú (viz "Kapitola o liteľatuře a pľamenech"). V posledních několika letech byly 

vydány i pf'eklady několika zahľaničních publikací o Vietnamské válce. Je pľoto otázkou, zda 

psát pouze další dějiny (i když diplomant se zaměřil především na bezpečnostní a vojenskou 

histoľii) tohoto válečného konfliktu. Jak píše Adámek v úvodu diplomové pľáce: .. Samotná 

práce si neklade nároky na vyčerpávající pohled na celé období let 1963-1968, spiše se snaží 

zaznamenat nejdúležitější V)'vojové tendence" (s. ll). Podle mého názoru je škoda, že se 

Adámek nezaměřil například na vliv konfliktu na americkou společnost nebo jiné téma. 

Diplomant rozdělil svoji práci do dvanácti hlavních kapitol. které chronologicky 

popisují válečn)' kontlikt. Snad jedinou výjimkou je šestá kapitola. v níž Adamck rozehírá 

cestu k válce a zmj(mje i některé dúlcžité americké vnitropolitické události. V dalších 

kapitolách pak následuje analýza vlastního konfliktu - Adámek se věnoval partyzánskému 

hnutí v prúběhu šedesátých let, eskalaci konfliktu v letech 1964 a 1965, zvláštní kapitola je 

věnována tonkinskému incidentu, letecké válce. zpravodajsk)'m operacím a roku 1968 . 

.Je třeba uvést. že Adámkova práce budí respekt. Přesto bych měl ještě jedno 

doporučení. Vietnamská válka byla také díky médiím jedním z nejsledovanějších konfliktú a 

jak jsem již uvedl na začátku tohoto posudku, rozhodně nezůstala mimo zájem historikú. Bylo 

by pľoto vhodnější, kdyby diplomant v úvodní kapitole (místo vyjmenování zák.ladních děl. 

které se tímto konfliktem zabývají) analyzoval jednotlivé přístupy historikú k Vidnamské 

válce. Také by možná bylo na místě využít více denní tisk. 
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Přes výše zmíněné připomínky si myslím, že se jedná o kvalitní práci, která po 

obsahové i formální stránce splňuje všechny požadavky kladené na diplomovou práci, a proto 

ji doporučuji k úspěšné obhajobě. 

N h '1 d ' ;) avr ovane 10 nocem: j',r '/_'/ oJ / / 

V Praze 7. září 2010 

l 

/ 
PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. 
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