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   Posudek oponenta rigorózní práce 

 

Václav Adámek: Vietnamská válka za prezidentství Lyndona B. Johnsona (1963–1969), 

Praha 2011, 195 stran rkp.  

 

 Václav Adámek se ve své rigorózní práci, která velmi úzce vychází z v roce 2010 

obhájené práce diplomové, věnuje frekventovanému tématu vietnamské války v období její 

eskalace ve druhé polovině 60. let. Svůj záměr soustředit se právě na toto období odůvodnil 

v jejím úvodu, ve kterém tvrdí, že to byl právě prezident Johnson, s jehož „jménem je spojena 

vietnamská války v období šedesátých let.“ Cílem autora pak bylo nabídnout „komplexní 

pohled na složitosti bezpečnostně-vojenského aspektu vedení války“ (s. 12). 

 Lze konstatovat, že se Adámkovi v zásadě podařilo tohoto cíle dosáhnout. Na základě 

důkladného využití literatury a vydaných pramenů (chybí snad jen některé paměti 

významných politických a vojenských představitelů doby, například Busbyho) tak předložil 

ucelený pohled jak na významné události na bojišti, tak na rozhodovací proces washingtonské 

administrativy. Stranou přitom ponechal širší zahraničněpolitické souvislosti války, například 

její dopad na vztahy USA k SSSR a Číně. Tato skutečnost ovšem nesnižuje hodnotu práce, 

která je zaměřena na vojenskou stránku konfliktu. Text je ovšem místy doslova přetížen 

detailními informacemi, které zhoršují čtenářovu orientaci.  

 Rigorózní práci autor člení chronologicky, pokusem o věcné členění jsou první tři 

kapitoly. Číselné rozlišení jednotlivých částí práce je přitom velmi nepřehledné.  Práce je 

spíše souhrnem dostupné faktografie, méně přínosná je v interpretační rovině. Platí to již o 

Úvodu, kde Adámek sice uvedl, z jakých zdrojů vycházel, téměř se však vyhnul jejich 

hodnocení (kromě toho, že je určitá práce „zajímavá“, „zásadní“, jde o „výbornou sumarizaci 

problematiky“ atp.). Jaký postoj k válce autoři zaujímali, však Adámek ponechal stranou. 

Dokonce ani v Závěru autor nepřišel s vlastním, osobitým pohledem na zkoumanou 
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problematiku. Místo toho nabízí zbytečně obsáhlý souhrn hlavní statě, kde nicméně čas od 

času dává průchod konvenčním, kritickým stanoviskům vůči americkému angažmá ve 

Vietnamu. Vlastní Adámkův postoj je patrný jen v oblasti vojenské taktiky, především 

v jednotlivých „Sumarizacích“.       

Přes výše uvedené je Adámkova práce nesporně založena na důkladné heuristické 

přípravě. Předložil interpretačně sice nikoli novou, ale faktograficky hodnotnou studii. Po 

technické stránce nemám k práci větší výhrady, vyskytují se zde jen ojedinělá pochybení 

(např. v pozn. 302 „peremitrů“ místo „perimetrů“) Doporučuji ji proto k obhajobě.   
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