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Oponentský posudek bakalářské práce 

 

Jan Calta: Postoj F. D. Roosevelta k otevření druhé fronty, Praha 2012, 73 stran rkp. 

 

 Jan Calta již v úvodu své bakalářské práce přiznává, že oblast spojenecké politiky 

během druhé světové války byla již mnohokrát zpracována. Přesto se rozhodl, že se tomuto 

tématu bude věnovat a zaměřil se na postoj amerického prezidenta F. D. Roosevelta 

k otevření druhé fronty v západní Evropě. Calta si položil otázky, zda úmysl otevřít druhou 

frontu bylo prezidentovým úmyslem již od vstupu Spojených států amerických do války či 

tento záměr „vykrystalizoval“ až v průběhu pozdějších jednání mezi Spojenci.  

Calta si zvolil téma velmi obtížné, ve světové historiografii ovšem poměrně 

frekventované. Jedním z nedostatků Caltovy práce je, že si v úvodu dostatečně nevymezil 

rámec své analýzy. Tím, že si Calta zvolil za název své práce „Postoj F. D. Roosevelta 

k otevření druhé fronty“, vypovídá, že autor se chtěl zřejmě výhradně zaměřit na názory 

prezidenta (tedy ne na postoj vlády, v jejímž čele působil). Pokud to byl Caltův úmysl, bylo 

potřeba více „nahlédnout“ do osobnosti F. D. Roosevelta, důsledně analyzovat již jeho 

předválečné názory, jeho politické působení, postoje k Velké Británii a Sovětskému svazu, 

pohled na americký izolacionismus či nacistické Německo apod., což je úkol velmi obtížný a 

náročný na pramennou základnu. Z úvodu práce nevyplývá, zda chtěl Calta sledovat odlišnost 

Rooseveltových osobních postojů oproti jiným členům vlády a představitelům armády, resp. 

jeho záměrem bylo se na celou problematiku otevření druhé fronty podívat zevnitř americké 

administrativy a pracovat například s hypotézou, že osobní pohled prezidenta byl v otázce 

otevření druhé fronty výrazně odlišný od jiných členů administrativy a oficiální postoj 

Spojených států na otevření druhé fronty byl tedy v tomto smyslu výrazně determinován 

Rooseveltovými osobními postoji. 

 Caltova práce je členěna do tří kapitol, přičemž v první z nich se autor zabývá 

obdobím před vstupem Spojených států amerických do války. Zařazení této kapitoly do práce, 

jak jsem již uvedl, bylo přímo nutností. Calta se ale, dle mého mínění, málo zaměřil na 

analýzu Rooseveltových názorů na klíčové problémy tehdejšího mezinárodního uspořádání, 
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čímž nevytvořil dostatečný základ pro následnou analýzu prezidentových názorů na otevření 

druhé fronty.  

 Ve druhé kapitole se již Calta plně zabýval vývojem po vstupu Spojených států do 

války. Věnoval se vytváření spojenecké koalice a prvním debatám mezi Spojenci ohledně 

dalšího směřování válečných operací v Evropě. Podobně jako v další kapitole – „Invaze do 

Evropy“ – autor pouze popisoval sled událostí, hlubší analýza celé problematiky chybí. 

Zvláště v poslední části své práce Calta nevěnoval dostatečný prostor postojům prezidenta 

Roosevelta k sovětskému vůdci Stalinovi, a to nejen v souvislosti s otevřením druhé fronty a 

poválečným uspořádáním Evropy. Autor v závěru své práce tvrdí, že „Roosevelt si byl vědom, 

že Spojené státy se nebudou moci po válce stáhnout do izolacionismu a budou muset hrát 

hlavní roli v poválečném uspořádání Evropy. Představa brzkého německého kolapsu a 

možnost, že by rudá armáda obsadila celou Evropu, kterou by podrobila tvrdé bolševizaci, 

byla pro Roosevelta nepřijatelná.“
1
 Zdá se, že Calta při vyřčení tohoto závěru nereflektoval 

Rooseveltovy názory na poválečné uspořádání světa (idealistické, či dokonce přímo 

wilsonovské pojetí uspořádání světa) a pohled revizionistické historiografie,
2
 která 

upozorňuje na skutečnost, že Roosevelt dostatečně nepochopil postatu sovětského systému a 

Stalinových cílů, Sovětskému svazu v řadě otázek ustupoval, což se projevilo i v otázce 

otevření druhé fronty a poválečného uspořádání Evropy. Pokud by si Roosevelt, jak píše 

autor, uvědomoval hrozící sovětizaci Evropy, proč nepřistoupil na britské návrhy na otevření 

druhé fronty na Balkáně? Proč se v roce 1945 americká vojska zastavila na „demarkační 

linii“? Proč někteří autoři hovoří o tom, že Roosevelt ponechal ve východní Evropě Stalinovi 

„volnou ruku“? 

Jak již bylo naznačeno, další připomínka směřuje k výběru literatury, kterou Calta 

využíval. Pracoval především s tituly tradicionalistických autorů, postoje revizionistů, které 

by pro analýzu tohoto byly typu přínosné, téměř opomíjí. Přesto ale autor shromáždil velmi 

reprezentativní seznam publikací, nevydaných pramenů a memoárů. Caltu je potřeba 

                                                 
1
 Jan Calta: Postoj F. D. Roosevelta k otevření druhé fronty, Praha 2012, s. 64. 

2
 Z českého  prostředí například knihu Karla Durmana Popely ještě žhavé. Válka a nukleární mír I., Praha 2004,  

konkrétně druhou kapitolu Stalin – „Dobrý strýček Joe“, s. 84-89. 
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pochválit i za využití pramenů české provenience (Masarykův ústav, Archiv ministerstva 

zahraničních věcí, Archiv Kanceláře Prezidenta Republiky), i když je nutno připustit, že při 

zpracování tohoto tématu tvoří pramennou základnu zcela druhořadého významu.   

Caltova práce má bohužel řadu formálních nedostatků, které se týkají především 

poznámkového aparátu (není jednotný, poznámky pod čarou nejsou zakončeny tečkou, 

poznámka 23 je špatně ocitována).  

Přestože práce Jana Calty má své nedostatky, autor prokázal základní metody 

historikovy práce a splnil nároky, které jsou kladeny na bakalářskou práci. Doporučuji ji tedy 

k obhajobě a navrhuji hodnocení „velmi dobře“. 

 

V Praze, 30. srpna 2012 

 

 

PhDr. Jan Koura 

  


