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Rudolf Rudyšar: Lyndon B. Johnson jako politická osobnost 

(bakalářská diplomová práce, letní semestr 2011/2012) 

(posudek vedoucího práce vypracoval Miloš Calda) 

 

Charakteristika práce: 

 Cíl práce formuloval autor (pouze v Projektu) takto: „Cílem mojí práce, je na vybraných historicko-

politických událostech (Civil right acts, Great Society a pokračování v politice JFK) popsat a 

zdokumentovat rozpor mezi osobními názory a veřejným postojem LBJ a pokusit se najít odpověď 

na otázku, zda-li politické kroky, které učinil byli v souladu s jeho osobním přesvědčením a pokud 

ne, jaké motivy ho k přijetí takových rozhodnutí vedly, nebo mohli vést.“ (jazykové prohřešky jen 

podtrhuji, čárky ponechávám resp. nepřidávám).  

Rozbor literatury: autor uvádí díla, která patří do základní johnsonovské literatury (autoři Dallek, 

Caro), ale i díla dosti obecná (Hobsbawm, Durman) či zabývající se jinými prezidenty  (Reeves) či 

postavami (sborník o Martinu Lutheru Kingovi) či dokonce jednosvazkové dílo s portréty všech 

prezidentů USA (Schäfer).  

Za přinejmenším sporné považuji zařazení mezi prameny přepisu krátkého medailonku pro Český 

rozhlas Brno z pera PhDr. Libora Vykoupila, Ph.D., historika z Masarykovy univerzity 

(http://www.rozhlas.cz/brno/upozornujeme/_zprava/483611), v němž najdeme takové perly jako 

„Lyndon Johnson přišel na svět v Texasu a těžkého texaského přízvuku se nezbavil po celý život, 

ačkoliv byl původně učitelem.“ 

Strukturu své práce pojal autor chronologicky. Kapitolu věnuje rodinnému zázemí a politickým 

začátkům, období vstupu do vrcholné politiky, Johnsonovu prezidentství s důrazem na jeho program 

Velké společnosti a na vietnamskou válku. Stranou nezůstává ani dosti tristní konec jeho politické 

kariéry.  

Autor píše dosti neakademickým stylem, je upovídaný, často má čtenář pocit, že se jedná o 

žurnalistický článek a ne o akademický, analytický text (viz např. str. 15: „Jeho výjimečnost byla 

patrná také v tom, že se začal významnou měrou podílet na zákonodárném procesu sněmovny, což 

bylo celkem nepřehlédnutelné.“, nebo na str. 30: „Při zkoumání přirozených spojeneckých vztahů, 

které měly USA a SSSR v době studené války, nám určitě neujde fakt, že Spojené státy neměly nouzi 

o sympatizanty se svou zahraniční politikou, pokud teď mluvíme hlavně o představitelích států.“). Co 

zde znamenají „přirozené spojenecké vztahy“? Byly to vztahy mezi USA a SSSR? To snad proboha 

ne! Pokud to měly být vztahy mezi USA a jejich spojenci resp. vztahy mezi SSSR a jeho spojenci, 

vyjádřil se autor velice neobratně.  

Za stylistickou perlu považuji i toto (str. 20): „Ačkoliv zde tyto problémy určitě byly, Johnson 

rozhodně nerozpoutával žádné konflikty, ani k nim nedával zjevné záminky, i když zřejmě musel 

leccos skousnout, co bylo pro něj trpkým soustem.“ 

Na několika místech autor sklouzává k jisté familiárnosti. Titulní postava jeho práce se stává 

„Lyndonem“. Jakoby se spíše o akademický text jednalo o populární životopisnou črtu.   

Na str. 28 autor píše o volební prezidentské kampani v r. 1964. Mohl se zmínit o hlavních sporech 

doprovázejících souboj Johnson-Goldwater. Jedním z nich bylo očerňování Goldwatera jako strůjce 

třetí světové války (stejně byl svými protivníky v roce 1976 představován i Ronald Reagan). 

Práci doplňuje sekce Rozbor některých podstatných informací z rozhovoru s paní Coolidge“ (str. 33-
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34). Rozhovor autorovi poskytla Eliška Hašková Coolidge, která za Johnsona a dalších prezidentů 

působila v Bílém domě. V autorově zápisu čteme , že její úsudek o prezidentu Kennedym „byl spíše 

v neprospěch JFK“ (str. 33). O důvodech jejího kritického soudu se autor bohužel nijak nezmiňuje.  

 

Poznámky a připomínky: 

str. 3: Autor tvrdí, že v 60. létech USA musely řešit vážné problémy, které občas téměř hraničily 

s občanskou válkou. Toto tvrzení považuji, mírně řečeno, za silně přehnané.  

str. 12n: Americká High School, veřejná střední škola, není žádnou „vysokou školou“.  

str. 31: Autor píše o článku Evy Spilkové, který se v jeho pramenech vůbec neobjevuje.  

str. 10, 18-20: V poznámkách po sobě následují citace z jediného zdroje, což vzbuzuje dojem, že 

autor pouze převyprávěl myšlenky jiného autora.  

str. 31: Autor tvrdí, že USA zůstaly ve Vietnamu za Johnsona „zcela osamocené“. To není pravda. 

Na straně jihovietnamské vlády bojovali vedle USA a jihovietnamské armády i vojáci z Korejské 

republiky, Austrálie, Nového Zélandu, Filipín, Thajska a Tchaj-wanu.  

str. 31: Autor píše o „Johnsonových zákonech“. Zde bylo na místě uvést přesné názvy zákonů z let 

1964 a 1965. Zákony v demokratických zemích schvalují parlamenty, nikoli prezidenti... 

str. 32: „Společnost se radikalizovala dále též na straně bílých, což bylo prezentováno například 

vznikem Ku Klux Klanu, který představoval „bílou“ reakci na zmiňované nepokoje.“ Autor má na 

mysli nepokoje v černošských čtvrtích v 60. létech 20. století. Připomínám mu, že Ku Klux Klan 

vznikl již ve druhé polovině 19. století.  

 

Hodnocení a závěr: 

Přínos předložené práce je zanedbatelný. To, co se dočítáme, bylo publikováno mnohokrát. Jedná se 

spíše o delší životopisné kompilační heslo než o akademický rozbor.  Je sporné, zda text splňuje 

nároky kladené na bakalářskou diplomovou práci. Na základě uvedeného navrhuji hodnocení mezi 

neprospěl a 3 (dobře), podle průběhu ústní obhajoby.  

 

 

…………………………………… 

(doc. M. Calda) 

V Praze, dne 13. června 2012.  

 

Poznámka: v Projektu je chybně uvedeno, že vedoucím práce je doc. Jiří Vykoukal, zatímco doc. 

Miloš Calda je vedoucím bakalářského semináře. Je tomu přesně naopak.  


