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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Jan Calta 

Postoj F. D. Roosevelta k otevření druhé fronty 

 

Autor zamýšlel „zjistit jaké motivy a cíle sledoval Roosevelt otevřením fronty v západní 

Evropě a zda to bylo jeho záměrem již od vstupu Spojených států do války či tento záměr 

vykrystalizoval až v průběhu pozdějších jednání... zda Roosevelt inklinoval od počátku k 

otevření fronty v západní Evropě nebo zda spíše preferoval postupné oslabení nepřítele 

periferními  údery jako jeho britští spojenci... Do jaké míry se rozhodoval Roosevelt na 

základě vlastních úvah a do jaké míry byl ovlivněn názory svých vojenských i nevojenských 

poradců a nakolik se do jeho myšlení promítala vnitropolitická situace ve Spojených státech 

spojená s postoji americké veřejnosti... do jaké míry byli Roosevelt a američtí vyjednavači 

schopni prosazovat vlastní vojenskou strategii v konfrontaci s britskými plány... vyhodnotit, 

zda se do Rooseveltova rozhodování promítal i vývoj na východní frontě a neustálý nátlak 

Stalina po rozhodné vojenské akci spojeneckých vojsk.“ 

Práce je členěna do třech kapitol. První se zabývá obdobím před vstupem USA do války v 

letech 1940-1941. Popisuje  postoje nejvyšších politických kruhů (především prezidenta) i 

širší veřejnosti k válce v Evropě, popisuje střet stoupenců izolacionismu s obhájci vojenské 

intervence a masivní pomoci Británii. Druhá kapitola sleduje vývoj americké účasti ve válce 

do úspěšné spojenecké invaze do severní Afriky v listopadu 1942. Popisuje společná britsko-

americká vyjednávání, snahu definovat společnou vojenskou strategii a určit oblast vhodnou 

pro první spojenecké vylodění, rozpory mezi Američany a Brity, stejně jako mezi 

prezidentem Rooseveltem a jeho vojenskými poradci a též proměnu postojů americké 

veřejnosti k válečnému konfliktu. Třetí kapitola se zabývá americko-britskými jednáními v 

období od vylodění v severní Africe až po spojeneckou konferenci v Teheránu v roce 1943, 

především americkou převahou a prosazením amerických představ.  

Autor těžil především z korespondence a projevů Roosevelta, Churchilla, memoárů a deníků 

Churchilla, Henryho Stimsona, Cordella Hulla, Alana Brookea, Anthonyho Edena. Okrajové 

informace těžil z dobového tisku a archivního fondu Benešovy londýnské exilové vlády, který 
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je umístěn v ArchivuMinisterstva zahraničních věcí ČR, Archivu Kanceláře prezidenta 

republiky a Archivu Masarykova ústavu Akademie věd ČR. Oceňuji využití nevydaných 

pramenů. Z odborné literatury se opíral především o monografie anglosaských autorů 

Herberta Feise, Richarda Steela, Roberta Dalleka, Andrewa Robertse, Stevena Caseyho. 

Z české historiografie těžil především z  velmi obsáhlých faktografických prací Jana 

Wannera. O kvalitní heuristice svědčí i použití studií z odborných časopisů Military Affairs, 

The Journal of American History, The American Historical Review, Journal of Contemporary 

History, Historický obzor, Slovanský přehled ad. 

Autor oprávněně konstatoval, že „ke všemu podstatnému, ohledně spojeneckých názorů a 

Rooseveltových zvláště na dané téma, došlo do konce roku 1943“. Souhlasím i s názorem: 

„Výše zmíněné tvrzení některých historiků, že Roosevelt nebyl schopen v předválečném 

období dát Spojeným státům jasné velení, se zdá býti poněkud přehnané. Je pravdou, že 

oficiálně nepodepsal žádný ze zmíněných plánů, ale jeho dlouhodobé konzistentní angažování 

se v otázkách zavedení všeobecné branné povinnosti, zvýšení vojenského rozpočtu, zavedení 

zákona o půjčce a pronájmu či zrušení zákona o neutralitě nasvědčuje spíše Rooseveltově 

anticipaci budoucího zapojení Spojených států do válečného konfliktu.“  

Druhá a třetí kapitola ovšem trpí velkou popisností, detailní popisy dílčích jednání je 

prezentováno na úkor samostatné analýzy a konfrontace s jinými názory.  

Z formálních dílčích nedostatků upozorňuji na málo precizní úpravu poznámek pod čarou 

(nejsou zarovnány doprava; nekončí důsledně tečkou; nejsou tečkou odděleny bibliografické 

záznamy od vět; v poznámce 19 není jasné, odkud je citován Rooseveltův komentář; 

v poznámce 23 chybí v citaci ročník a rok; poznámky 34, 57, 59, 60, 118, 120, 128, 129, 136, 

202 mají mít podobu „tamtéž“; v poznámce 43 je bibliografický záznam časopisecké studie 

odlišný od dosavadního uvádění – není dodržena jednotnost; v poznámce 51 je opět jiný 

způsob bibliografického záznamu časopisecké studie; od poznámky 100 splývá číslovka 

s prvním písmenem textu poznámky). Všechny biografické odkazy mohly zahrnovat i životní 

data (Stark), u Američanů by se měla uvádět i zkratka „prostředního“ jména, u „Lord 

Mountbatten“ chybí křestní jména, není uveden správně titul atd.  
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Autor prokázal, že si osvojil základní metody práce historika. Zvládl bibliografickou přípravu, 

seznámil se s reprezentativním vzorkem odborné a populárně vědní literatury k danému 

tématu a vhodně ho zpracoval. Oceňuji práci s nevydanými prameny české provenience. 

Z obsahové stránky je práce založena na kvalitním popisu a kompilaci, s občasnými pokusy o 

analytickou činnost. Práce kombinuje metody politické a vojenské historie a dějin 

mezinárodních vztahů. Z formálního hlediska ji znehodnocuje málo precizní úprava 

poznámek pod čarou. 

 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „velmi dobře“. 

 

 

V Praze, 7. srpna 2012 
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