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  Rivalita mezi jednotlivými složkami amerických ozbrojených sil – armádou, 
letectvem, námořnictvem a námořní pěchotou – je fenoménem, který má kořeny hluboko 
v minulosti, vlastně již v době vzniku Spojených států amerických. V různých historických 
obdobích se projevuje s větší či menší intenzitou, dá se však říci, že zůstává vždy v nějaké 
formě přítomen a je třeba jej brát při zkoumání operačního nasazení amerických ozbrojených 
sil v potaz. 
 Vojtěch Petráš se ve své bakalářské práci zaměřil na konkrétní aspekt tohoto 
fenoménu – na spory v otázce využívání vzdušných sil (bojových letounů, vrtulníků) během 
války ve Vietnamu. Tento konkrétní aspekt mezisložkové rivality pochopitelně zasazuje do 
širšího historického kontextu a ukazuje jak jeho dopad na vývoj a implementaci nových 
operačních doktrín, tak na samotnou úspěšnost amerických ozbrojených sil v konfliktu 
v Indočíně.  
 V prvé řadě bych chtěl ocenit, že si autor zvolil právě toto téma, které poněkud 
vybočuje z obvyklého rámce prací, předkládaných k obhajobě na našem institutu. Zároveň se 
jedná i o téma, které není výrazněji zpracováno v českém odborném diskursu. V anglosaské 
literatuře je zdrojů pochopitelně více, nicméně řada z nich je velice úzce zaměřena či staršího 
data, což autorovu práci dále ztěžovalo. 
 Kolega Petráš rozdělil svůj text do tří hlavních částí. První je věnována vysvětlení 
historického fenoménu rivality mezi složkami, od vzniku Spojených států amerických a jejich 
ozbrojených sil do tzv. vzpoury admirálů v roce 1949. V této kapitole ukazuje, jak se 
postupně měnilo postavení jednotlivých složek, jak se vyvíjel jejich vzájemný vztah a jakými 
metodami se snažily o své důležitosti přesvědčit zákonodárce i americkou veřejnost. 
Z pohledu práce jako celku je zde pochopitelně stěžejní otázka letectva coby nejmladší 
složky, která původně musela obhajovat právo na svou existenci, ale jejíž ambice a 
sebevědomí poměrně rychle rostly, zejména během a po druhé světové válce. Právě tato nově 
získaná sebedůvěra letectva vzbuzovala u námořnictva a armády obavy a často vedla 
k vzájemným střetům a neshodám.  
 Druhá část práce v rozboru rivality pokračuje, ale již v užším kontextu období mezi 
druhou světovou válkou a vietnamskou válkou a sporu o kompetence k nasazování vzdušných 
sil do bojových operací. O hloubce tohoto sporu a jeho důležitosti pro zúčastněné strany 
svědčí i paralelní vytvoření dvou komisí zabývajících se stejným problémem, avšak z pohledu 
armády a letectva (s. 23–26). V řadě případů se spíše než s logicky podloženými argumenty 
setkáváme s osobní nevraživostí a obavami ze ztráty pozic, které vedly účastníky sporu 
k neústupnosti a lpění na své „pravdě“.  
 Třetí kapitola pak hodnotí efektivitu nasazovaní vzdušných sil během války ve 
Vietnamu, reálné limity uplatňování kompromisu mezi armádou a letectvem v praxi a 
konečně zavedení jednotného velení a jeho dopady na operační nasazení vzdušných sil. 
Letectvo původně nebylo ochotno připustit, aby koordinace leteckých operací v jakékoli fázi 
bojů spadala pod jinou složku ozbrojených sil (s. 27), snad s výjimkou vrtulníků, což armáda 



vnímala se značnou nelibostí. Sice bylo nakonec na úrovni Sboru náčelníků štábu (Joint 
Chiefs of Staff) dosaženo kompromisu (s. 28), ale ten byl poněkud křehký a navíc jej všechny 
zúčastněné strany vnímaly spíše jako svůj neúspěch než jako optimální řešení situace. Ani 
nadále pak spolupráce mezi složkami neprobíhala bez problémů, byť se po dočasném 
zavedení jednotného velení dočasně zlepšila a i letectvo bylo posléze ochotno přiznat, že 
armáda má v některých věcech pravdu a její systém podpory pozemních jednotek ze vzduchu 
je v některých případech efektivnější (s. 30). Že celý problém měl (a dodnes má) kromě 
rozměru čistě vojenského i rozměr politický, ukazuje zapojení Lyndona B. Johnsona, 
prezidenta Spojených států, do sporu ohledně vzniku jednotného velení (s. 33), byť se mělo 
jednat o otázku spíše technicistní, kterou by prezident za normálních okolností neřešil. 
 V závěru autor shrnuje dosažené poznatky a soustřeďuje se na jejich zhodnocení. Je 
patrné, že byť se před vietnamskou válkou i během ní vždy podařilo v kritické chvíli najít 
kompromisní řešení sporů mezi složkami, tato řešení zpravidla uspokojila pouze jednu stranu 
a někdy ani to ne. Neshody a různice mezi armádou, letectvem i dalšími složkami 
ozbrojených sil nepochybně nepřispívaly k zefektivnění amerického bojového úsilí, nicméně, 
jak autor správně podotýká v samotném závěru, nezapříčinily ani konečný neúspěch ve 
vietnamské válce. Ten pramenil částečně z podcenění nepřítele, částečně z povahy samotné 
guerillové války, kterou Spojené státy nebyly připraveny vést a do níž nebyly ochotny (a 
možná ani schopny) nasadit dostatečné množství vojáků, bojové techniky a podpůrných 
zdrojů (s. 36). 
 Práci ze svého pohledu hodnotím jako kvalitní. Jak jsem podotkl v úvodu posudku, 
jedná se o téma, které poněkud vybočuje z oblasti prací zpravidla obhajovaných na IMS, což 
však pokládám spíše za klad než za negativum. Určitou nevýhodou pro čtenáře, který se v této 
problematice podrobněji neorientuje, je větší množství pasáží věnovaných hodně specifickým 
problémům a rovněž občas komplikovanější stylistická struktura textu. Přesto se domnívám, 
že se jedná o práci zdařilou a že je z pohledu pochopení vietnamské války pro čtenáře 
přínosnou. Po formální stránce splňuje všechny náležitosti. Doporučuji ji tedy k obhajobě 
s hodnocením výborně.    
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