
Doplňující posudek na práci Vojtěcha Nitry Politická a společenská 

reflexe závodů a spolupráce ve vesmíru 

Bakalářská práce Vojtěcha Nitry se věnuje problematice společenské a politické reflexe vesmírných 

závodů v době studené války.  Autor se zde, dle svých slov, pokouší sledovat vzájemnou interakci 

mezi vesmírnými závody na obou stranách a situací ve společnosti, kultuře atd. Bohužel, již na 

začátku musím říci, že zůstalo u pouhého pokusu.  

Práce je bohužel velmi krátká, nedosahuje ani 35 normostran předepsaných ve Vyhlášce garanta 

bakalářského studijního oboru Mezinárodní teritoriální studia o organizaci bakalářského semináře a 

zpracování bakalářské práce (http://ims.fsv.cuni.cz/IMSFSV-96.html). Po čistě formální stránce tak 

nevyhovuje nárokům kladeným na bakalářskou práci.  

Text navíc působí velmi plytce. Rozumím snaze vyjít za pouhou analýzu vesmírných závodů, nicméně 

bych očekával alespoň nějaké teoretické ukotvení, které by zajistilo, že autor nebude skákat od 

jednoho poznatku ke druhému. Není mi příliš jasné, kde vidí onu „reflexi“. Zavádějící je již definice 

cílů práce: „Jak již bylo naznačeno, práce se zabývá především vesmírnými programy obou 

supervelmocí studené války a jejich vzájemnými střety.“  (Str. 2). Bohužel, téměř nejkonkrétnějším 

příkladem analýzy je odstavec „Vesmírné program i raketový výzkum jsou natolik komplexní 

záležitosti, že je složité stavět vývoj tohoto snažení na životopisech dvou či několika málo osob. 

Přesto se o to například dokument BBC Space Race právě na příkladech von Brauna a Koroljova 

celkem úspěšně snaží.“ (str. 8) Fakticky nám tak autor říká, že byl o obou konstruktérech natočen 

vcelku podařený dokument. V některých místech pak analýzu nahrazuje patosem. Zde upozorňuji 

hlavně na kapitolu 3.4.“ …velký skok pro lidstvo“. Zatímco by si zasloužilo analýzu již samotné použití 

tohoto výroku, který nebyl ani zdaleka spontánní, autor mluví o významech pro lidstvo atd. Autor 

uvádí i vágní úvahy, a to dokonce ve stati, nikoli v závěru či úvodu, kde by snad mohly být se zavřením 

obou očí ospravedlnitelné: „Pohlédněme na satelitní mapy, které máme k dispozici jako široká 

veřejnost a jen těžko si představíme, jaké rozlišení musí mít ty, které má dnes k dispozici například 

americká armáda …“ (str. 20) V závěru autor říká: „Doufám, že jsem v práci dostatečně dokázal, že 

zpětné vlivy vesmírného snažení na obecnou politiku i společnost a její kulturu byly a jsou vysoce 

významné.“ (str. 31) Musím přiznat, že z mého pohledu nedokázal. O kultuře v celé práci nepadlo 

slovo, o vlivu na politiku přeci jen o něco více. Přiznám se, že tak v práci ani nenacházím „nové 

pohledy“, o které se autor dle svých slov snažil.  

V textu se vyskytují gramatické chyby (Zkrátka ale nepřišli ani další tři spojenecké mocnosti – str. 7, 

„Technologická omezení byly nabíledni“ str. 15, Spojené státy americké své vesmírné úspěchy 

prezentovali“ str. 17), jazykové neobratnosti („Problematické bylo použití přímo německých 

konstruktérů“ – autor chtěl pravděpodobně říci „využití“ – 7, „Přesto si svými schopnostmi vydobyli 

místo na vrcholech konstrukčních kanceláří.“ – 8, „Sledování první vkročení lidské nohy na jiné 

kosmické těleso se stalo také jedním z nejdůležitějších okamžiků mnoha lidských životů.“ Str. 18, 

„vyvinuté technologie“ str. 28). Autor skáče v časech „Spojené státy jsou od této chvíle zranitelné a 

vystavené nebezpečí zásahu. Doktrína masové odvety se stala sebevražednou a plánovači v USA i 

NATO museli přijít s jinými potencionálními řešeními.“ Nejedná se o jednotlivé prohřešky, práce je 

jich bohužel plná. 

http://ims.fsv.cuni.cz/IMSFSV-96.html


Literatura, kterou autor využil, je z mého pohledu rovněž sporná. Je to ostatně vidět i z „rozboru“ 

literatury, u kterého jen píše, proč nečetl tu či onu práci. Bohužel, nejsem odborník na tuto 

problematiku, nicméně fakt, že autor svoji analýzu opírá téměř výhradně o populárně vědecké práce 

(hlavně K. Pacner), působí velmi podezřele. Na několika místech si pak stěžuje, že kvůli jazykové 

vybavenosti nemohl použít tu či onu knihu. Je pak otázkou, proč si dané téma vybral. 

Celkově tak lze říci, že předkládaná práce je pouze jakýmsi obecným zamyšlením nad vesmírnými 

závody. Z mého pohledu řeší reflexi jen okrajově (jen chabé zmínky o propagandě, filmy autor dle 

svých slov záměrně vynechal atd.).  Kloním se tedy k výsledku „nedoporučuji k obhajobě“  

 

V Praze dne 13. 6. 12     Mgr. Karel Svoboda, Ph.D. 


