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   Práce Radka Soběharta patří k těm disertacím, které rozhodně vzbuzují pozornost. Důvodů 

je několik: v oboru světových /obecných/ dějin nezvykle se pokouší o vypracování 

obecnějšího teoretického rámce výzkumu východní politiky Willyho Brandta a také 

prezentuje ambice, stát se prací aplikující nový přístup /„nové“ dějiny mezinárodních vztahů/ 

na problém v tradičním historickém výzkumu nejnovějších /nejen/německých dějin obsáhle 

prozkoumaný. Zvolil cestu rozšíření tohoto tradičního přístupu, tj. převážně analýzy 

diplomatických dokumentů oficiální povahy, ale i memoárů a publikací Brandta a jeho 

blízkých spolupracovníků z SPD, dokumentů SPD na jedné straně a dokumentů 

československé zahraniční politiky z let jednání o „východních smlouvách“ se SRN, o další 

dimenze, tj. zařadil i materiály dalších aktérů ovlivňujících tvorbu východní politiky 

/nestátních aktérů jako think-tanků obou států, církví a spolků „odsunutých Němců“/. 

Z tohoto prvního důvodu pak plyne důvod pozornosti druhý: aby dostál svému záměru o 

prokázání hypotézy např. „klíčového vlivu nestátních aktérů“ /s.76/ v případě zkoumaného 

tématu, dostává se mezi „mlýnské kameny“ přístupu historického a přístupu vycházejícího 

z abstrakce a zobecnění, typického pro obor mezinárodní vztahy, resp. teorie mezinárodních 

vztahů. Aby vyhověl „oběma pánům“ v podstatě člení práci na části, kde převládá první 

přístup a další, kde je více toho druhého. Jeho určitě upřímně míněné úsilí tak z části přichází 

vniveč. Pasáže o „nových“ dějinách mezinárodních vztahů asi neuspokojí teoretiky, pasáže 

vycházející z tradičních metod dějin diplomacie-i když tyto jsou na nesrovnatelně vyšší 

úrovni než první zmíněné - zase zcela neuspokojí historiky omezeným zařazením širšího 

mezinárodního kontextu zkoumaného tématu. 

   Tato úvodní slova nemají za cíl práci nějak diskvalifikovat, ale spíše upozornit na úskalí, 

kterým se autor může příště vyhnout. Jeho dosavadní publikační činnost je už rozsáhlá a 

kvalitní, takže spolu s touto disertací pro budoucnost slibná. 

   Práce je založena na důkladném /a zčásti i originálním/ archivním výzkumu /např. 

dokumentů z archivu Willyho Brandta v Bonnu, Národního archivu ČR/, vydaných pramenů  

a informovaném relevantním výběru odborné literatury v němčině, angličtině a češtině. Velký 

rozsah použité literatury svědčí jak o důkladnosti autora, tak o jeho snaze zařadit částečně i 

práce teoretické. Preferuje přitom v obou částech práce nejnovější /např. zařadil některé 

vydané 2010/ - některé „starší“ přitom postrádám /např. T.G.Ash, In dem Namen Europas, 

orig. In Europe´s Name, vyd. 1990, který využil tehdy čerstvě zpřístupněné materiály 

z archivů  bývalé NDR nebo celou ediční řadu (CWIHP) ústavu Woodrowa Wilsona 

z Washingtonu k dějinám studené války, kde jsou publikovány dokumenty a analýzy i 

k období deténte/. 

    Kvalitu práce také negativně ovlivňují neopravené překlepy a formální nedostatky /Obsah 

není členěn na kapitoly, které by se daly rozdělit do obecnějších „oddílů“ – názvy jsou jen 

seřazeny za sebou, takže jsou vedle sebe „kapitoly“ 12ti stránkové až 40ti stránkové bez 

jasného zdůvodnění; v práci není seznam zkratek/. Stránkování začíná po s. 11 znovu jako 

s.5-pak už pokračuje průběžně. 

 

Připomínky k jednotlivým „kapitolám“: 

„Nové“ dějiny mezinárodních vztahů? V této části autor podává místy až zdrcující kritiku 

současného pojetí dějin mezinárodních vztahů v české historické obci a pléduje pro snahu 

„dostat do dějin teorii“. Opírá se o stručný přehled dosavadních kontroverzí německé 

historiografie /o „primáty politiky“ – zahraniční, resp. vnitřní či sociální, zvláštní cestu 



německých dějin atd./ a souběžně reprodukuje hlavní teze teoretického pohledu na dějiny /od 

realistů k liberálním konstruktivistům a také teoriím transnacionalismu kvůli významu 

přikládanému nestátním aktérům/. K rozboru metod se však nedostává /až na stučné zmínky 

např. o teorii veřejné volby/– což při malém rozsahu kapitoly je sice pochopitelné, ale kvůli 

důrazu, který na „novost“ svého pojetí sám klade, by si přesnější vymezení metod, které hodlá 

používat, rozhodně prostor zasloužilo. Tato část práce je také nejvíce sporná – často myšlenky 

teoretiků jen opakuje, aniž definuje používané pojmy: např. jakých metod ve svém „liberálně-

konstruktivistickém modelu“, jak označuje svůj koncept nových dějin mezinárodních vztahů, 

použil. Zmatek v pojmech je patrný /termín „mezinárodní dějiny“ a také „nové dějiny 

mezinárodních dějin“ na s. 15, znovu na s.19 – že má na mysli International History 

z anglosaského prostředí, se dozvídáme až následně (s.20) -nijak je ovšem nedefinuje./ 

V teoriích MV používá neobvyklé překlady termínů /podle realistů má svět „anarchickou“ 

podobu, nikoli „anarchistickou“-evokuje anarchismus jako politické hnutí; stát označuje za 

typ „nezájmového aktéra“ – s.6; NGO se překládá jako „nevládní /mezinárodní/ organizace“ a 

ne „nestátní“ organizace – s. 20/. Výsledkem této části je dojem tápání autora, který se přes 

šíři excerpovaných zdrojů jakoby nemohl rozhodnout, jaký přínos vzejde z oznamované 

aplikace „konstruktivisticko-liberálního“ modelu. 

Kořeny Brandtovy evropské politiky – doba emigace: Zde autor využívá poznatků ze studia 

v Brandtově archivu a za klíčovou považuje tuto dobu pro vytvoření Brandtova positivního 

vztahu k parlamentní demokracii /přes své členství v extrémně levicové SAP/. Politickými 

koncepty se však nezabývá – rozhodně jeho text nepřináší nové informace o jeho politické 

činnosti v exilu. Soustřeďuje se na rozbor jeho publicistiky /živil se ostatně jako žurnalista/ a 

hledá prezentace „jiného“, dobrého Německa v kontroverzi s Německem nacistickým. 

Klíčovým pojmem je pro něj „idea jako konstrukt obrazu druhého“. Zajímavé jsou některé 

detaily /např. označení vansittartismu a Morgenthauova plánu Brandtem za „rasově zabarvené 

koncepty“ (s.32)/, naopak nijak překvapivé je jeho odmítání principu kolektivní viny a 

distance od nacismu, včetně odmítání ztotožnění Hitlera s Německem, důrazu na linii 

revoluce 1848/49-výmarská republika-demokratický/socialistický odboj. Ožehavým tématům 

jako obvinění Brandta ze styků s agenty NKVD ve švédském exilu /později i příčinám 

kontroverzí s H. Wehnerem/ se vyhýbá, resp. zmiňuje je v jediné poznámce jako  nepodložené 

/p.215, s. 37/ 

Názory Brandta na poválečné uspořádání charakterizuje jako plédování pro spolupráci 

socialistů a sociálních demokratů v Evropě směřující k evropské federaci v budoucnosti a 

staví je do rozporu s nároky na vlastní suverenitu Německa, resp. obnovu jeho velmocenského 

postavení u „většiny německé elity“ /p. 223 na s. 39- necituje zde ale názory těchto autorů, ale 

jejich kritiků jako Eleye, Kocky ad./. Vloudily se i závažné chyby /překlepy?/: „Atlantská 

charta“ místo Atlantická na s. 42 a znovu 43. Postřeh o pozdějším účelovém „upravování“ 

Brandtových spisů z emigrace týkající se postoje k SSSR, který zmiňuje na s. 50, je dalším 

zajímavým detailem. 

Koexistence a politika „malých kroků“: V této části autor na poměrně malém prostoru shrnuje 

řadu důležitých poznatků o Brandtových názorech, jak se vyvíjely během jeho berlínského 

působení v období téměř dvaceti let. Soustřeďuje se opět na jeho publikace, resp. publikované 

projevy  a jen letmé zmínky věnuje tomu, jak se měnilo jeho politické postavení /návrat do 

SPD, vztah s berlínským starostou Ernstem Reuterem, neshody s Schumacherem, geneze 

Godesberského programu SPD./ Tím, že takto zběžně zmiňuje kontext jeho názorů, se vlastně 

opírá pouze o samotné interpretace Brandta samotného a soustřeďuje se jen na to „nové“, tj. 

poznatek, že jako jeden z prvních tehdejších německých politiků využíval média a v průběhu 

tzv. druhé berlínské krize se stal nejenom celostátně, ale i světové známým politikem 

/“německý Kennedy“ jak byl někdy označován/. Konkurenční vztah se spolkovým 

kancléřem Adenauerem – koncem 50. let už za zenitem svého vlivu jak uvnitř CDU, tak ve 



spolkové politice, který se vyhrotil právě během druhé berlínské krize a také na základě 

Brandtovy enormní zahraničně politické aktivity mu získal vnitropolitické“body“, je opět jen 

zmíněn /v čem se lišil Adenauerem iniciovaný tzv.Globkeho plán (s. 67) s Brandtovými plány 

předat řešení berlínské otázky OSN (s.70) se zde nedozvíme/. Nejobsáhleji je tedy 

analyzována jeho publikace /koncept mírové koexistence/ a projevy v Tutzingu a na 

Harvardu. Brandtovým nejužším spolupracovníkem Bahrem použitý obrat „sblížením ke 

změně“ /autor překládá jako „změna přiblížením“(s.74 aj.)/ je zhuštěným výrazem tehdejší 

koncepce Brandtovy východní politiky – důraz na politiku „malých kroků“ byl cestou tehdy 

jedině možného prosazení konceptu . Jak v případě této kapitoly, tak i dalších více „tradičně 

diplomatických“ kapitol o východní politice 70. let,  které tvoří podstatnou část práce /s.112-

180/, by práci prospěla větší transparentnost při zmiňování širšího mezinárodně politického 

kontextu Brandtovy politiky /pokud už rezignoval na osvětlení vnitropolitických okolností jak 

ve vývoji SPD včetně konkurenčního boje s H. Wehnerem např., tak nuancí vztahu 

k CDU/CSU – stručně řečeno – proč mohlo dojít k volebnímu úspěchu a radikální změně 

koalice v roce 1969/. 

 Nestátní aktéři jako klíčový faktor Ostpolitik: Ze tří částí, které tvoří tuto kapitolu, je 

nejzdařilejší část o vlivných vědeckých organizacích zrcadlově pojatých /ÚMPE na Východě 

a DGAP v SRN/ - a to přestože nesouhlasím s jeho tezí o „epistemické komunitě“ při takové 

různorodé podstatě činnosti obou ústavů a nesouměřitelnosti vazeb na politický režim, které 

sám obsáhle v případě ÚMPE zmiňuje. V obecném úvodu této kapitoly je opět velmi stručný 

a v podstatě vychází z učebnicových definic /nadto UNICEF, OSN a WTO rozhodně nejsou 

„nevládní organizace“, jak autor uvádí na s.77/. Najdeme zde zajímavé detaily ze studia 

archivních pramenů – např. o měnící se a často podivné úloze A. Šnejdárka, ale i názorech 

dodnes v oboru činných bývalých členů ÚMPE – a také o „uvolňování“ v letech 1967-68. 

Část o „odsunutých Němcích“ má pouhých 9 stran a soustřeďuje se na jejich integraci do 

společnosti SRN, resp. kolektivní sebestylizaci, názorovému vývoji jejich spolků od 50. let do 

sledovaných 70.let se nevěnuje, ožehavé pojmy /právo na vlast-domov/ sice zmiňuje, jejich 

vliv jako „nátlakové skupiny“ hodnotí veskrze negativně /“dovedly politiku SRN do slepé 

uličky“ – s.102/. Pozitivněji hodnotí jen výsledky německo-polského dialogu církví – zde 

používá ve větší míře i literaturu polskou /resp. českou/a nejen německou, na rozdíl od části 

předchozí. 

   Celá druhá cca polovina rozsahu práce je věnována samotné „východní politice 70. let. 

Protože je to téma velmi frekventované, oceňuji orientaci autora v dosavadní literatuře, hojné 

využití vydaných pramenů a dovolím si vyjádřit názor, že tato „klasická“ analýza diplomacie 

tehdejší doby mu jde o poznání lépe. Transparentěji zařazuje širší mezinárodně politický 

kontext geneze Brandtovy politiky a to už od doby kdy byl ministrem zahraničí 

v Kiesingerově vládě velké koalice. V období vládní zodpovědnosti SPD i Brandta jako 

spolkového kancléře se soustřeďuje na klíčové problémy /výstižně z Bahrova „listu“ z května 

1970: „normalizace-mírové vztahy-neporušitelnost hranic Odra-Nisa i mezi SRN a NDR“, 

vychází z úpravy vztahů mezi SRN a SSSR a na ní navazujících následujících „východních 

smlouvy“ a čtyřstranné dohody o Berlíně. 

Část „Ve stínu Mnichova“, kde se dostává k jednáním o normalizaci vztahů 

s Československem, patří k nejzdařilejším. Autor vyšel jak z dobře zpracované problematiky 

diplomatických jednání (Břach), tak z dalších dokumentů z českých archivů, přinášejích opět 

zajímavé detaily /návštěva Schmidta, více o kulturní spolupráci v roce 1968 – výjezdy 

českých studentů, návštěva Dutschkeho v Praze/. Pokouší se opravit dosavadní výklad 

významu Československa pro SRN, zejména tvrzení, že „role Československa byla omezená a 

nepříliš závažná“ (s.139). Jeho argumenty proti se však omezují na zvláštní situaci let 1967-

68, kdy podle něj „hrálo hlavní roli v nové východní politice“. Sázka na možnost „liberalizace 

a samostatnější čs. politiky“, o které zde píše, však nevyšla: sám uvádí, že po schůzce 



východního bloku v Karlových Varech v dubnu 1967 hrály hlavní roli právě společné postoje 

a Gomulkova doktrína /“s Prahou nejednali“ (s.148)/. Mapuje podrobně i jednání o obchodní 

smlouvě a navázání diplomatických vztahů, nicméně sám opět konstatuje, že 

„Československo…následovalo postoje NDR a Polska a bylo spíše jen pasivním účastníkem 

jednání“ (s.157). V centrálním problému (ne)platnosti Mnichovské dohody tak nakonec 

připouští, že neústupnost byla diktována Moskvou (s.143), i když více než předchozí výzkum 

zdůrazňuje i fakt, že čs. představitelé vytvářeli z Mnichova instrumentálně součást čs. 

kolektivní identity. Možným kompromisem se tak stala na dlouhá léta pouhá „nulita“ 

Mnichova. 

 

Závěr: Na disertační práci oceňuji kromě vysoké úrovně zpracování zejména druhé 

části práce i pokus o hledání „spojnice“ mezi historií a politologií, resp. „novými“ 

dějinami mezinárodních vztahů. Autor však dospěl k pouhému náznaku rozšíření pole 

výzkumu mezinárodní politiky i o faktory kulturní, ideologické, zpřístupňované 

výzkumem nestátních aktérů na jedné straně a individuálního přínosu významného 

politika, jakým Brandt bezpochyby byl, na straně druhé. Deklarovaný 

„konstruktivisticko-liberální model“ však zůstal spíše u metodologického tápání a budí 

dojem přiřazování jednotlivých částí práce nikoli podle logiky takového modelu, ale 

spíše podle intuitivního výběru. Velká sečtělost a píle při výzkumu původních archivních 

zdrojů tak nepostačuje na vytvoření přesvědčivé „nové“ interpretace jak Brandtovy 

východní politiky, tak dějin mezinárodních vztahů. Při dopracování před případnou 

publikací doporučuji znovu zvážit výběr zvolených „částí“ a zdůvodnění jejich logické 

souvislosti a také pečlivější korekturu textu. 

 

Celkově práce vyhovuje kritériím, kladeným na práci disertační a doporučuji ji 

k obhajobě. 

 

V Praze, 1. června 2011                                           doc. PhDr. Dagmar Moravcová, CSc. 

                                                                                      KMV IPS – UK FSV v Praze 


