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Oponentský posudek na rigorózní práci  

 

Adámek, Václav, Vietnamská válka za prezidentství Lyndona B. Johnsona (1963-

1969), Seminář nejnovějších dějin, Ústav světových dějin, Filozofická fakulta Univerzity 

Karlovy v Praze, Praha 2011, 195 stran rkp. 

 

Mgr. Václav Adámek si vybral za téma své rigorózní práce problematiku, která byla v  

historiografii již velmi podrobně zpracována. I u nás nezůstala Vietnamská válka úplně mimo 

zájem historiků (viz Úvod). V posledních několika letech byly vydány i překlady několika 

zahraničních publikací o Vietnamské válce. Je proto otázkou, zda psát pouze další dějiny (i 

když diplomant se zaměřil především na bezpečnostní a vojenskou historii) tohoto válečného 

konfliktu. Jak píše Adámek v úvodu rigorózní práce: „V rozmezí let 1963 až 1968 se odehrály 

patrně nejdůležitější milníky v dějinách prakticky třicetileté Vietnamské války. Pohled, který 

v práci předkládám je zaměřen především na vojenskou problematiku konfliktu a 

bezpečnostní otázky asymetrické války.“ (s. 11). Autor si sice tímto konstatováním vymezil 

analytický rámec své práce, nicméně je mu potřeba vytknout, že se blíže nezaměřil na definici 

pojmu „asymetrická válka“ a dostatečně nevysvětlil, proč toto pojmenování pro tento konflikt 

zvolil. 

 

Diplomant rozdělil svoji práci do deseti hlavních kapitol, které chronologicky popisují 

válečný konflikt. První kapitola analyzuje události v Jižním Vietnamu zejména v roce 1963, 

druhá kapitola analyzuje události ve Spojených státech amerických – atentát na J. F. 

Kennedyho a politiku nového prezidenta Lyndona B. Johnsona. Nechápu, proč autor zařadil 

do tohoto oddílu podkapitolu věnovanou Vietnamské demokratické republice. Autor sice píše, 

že „stejně důležité, jako nahlédnutí do dění kolem saigonské vlády a vnitřní politiky 

Washingtonu, je i vlastní rozbor problémů a událostí, jež formovaly postoje Severního 

Vietnamu“. I proto by tato část měla tvořit samostatnou kapitolu nebo být spíše součástí první 

kapitoly. 
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 V dalších kapitolách pak následuje analýza vlastního konfliktu – Adámek se věnoval 

partyzánskému hnutí v průběhu šedesátých let, eskalaci konfliktu v letech 1964 a 1965, 

zvláštní kapitola je věnována tonkinskému incidentu, letecké válce, zpravodajským operacím 

a roku 1968.   

 

Je třeba uvést, že Adámkova práce budí respekt. Přesto bych měl několik kritických 

poznámek. Právě proto, že se autor rozhodl válku analyzovat z vojenské problematiky, práce 

postrádá úvodní kapitolu, v níž by se autor zevrubněji věnoval obecnější americké vojenské 

strategii aplikované ve Vietnamské válce. Adámek sice zmiňuje, že se prezident Johnson 

orientoval více na vnitřní než zahraniční politiku, přesto to byla právě jeho administrativa, za 

jejíhož působení konflikt vygradoval, a tudíž se Johnsonova vláda musela během této války 

řídit určitými obecnějšími premisami, ať již vojenského či zahraničně-politického charakteru. 

Autor nezmiňuje, zda Johnsonova administrativa nahlížela na vietnamský konflikt 

Eisenhowerem definovanou teorií „domina“ či zda k němu přistupovala na základě nové 

strategie. Adámek zmiňuje pouze vojenské strategie konkrétních válečných operací. V tomto 

ohledu práce postrádá jakékoliv zakotvení Vietnamské války v širším konceptu americké 

zahraniční a bezpečnostní politiky v době studené války. Rovněž mi v práci chybí některá 

základní díla věnované Vietnamské válce v době, kdy byl prezidentem Lyndon B. Johnson. 

Jedná se například o práce Davida Barretta, Larryho Bermana, Lloyda C. Gardnera1, George 

C. Herringa či H. W. Brandse 2.  

 

Poznámkový aparát Adámkovy práce obsahuje některé nepřesnosti. Například na 

straně 34 je citováno dílo Johna L. Gaddise Dějiny studené války. Takové dílo však Gaddis 

                                                 
1 BARRETT, David, Uncertain Warriors, Lyndon Johnson and his Vietnam Advisers, Kansas 1993; BERMAN, 
Larry, Lyndon Johnson’s War: The Road to Stalemate in Vietnam, London 1991; GARDNER, Lloyd C., Pay 
Any Price: Lyndon Johnson and the Wars for Vietnam, Chicago 1995. 
2 HERRING, George C., LBJ and Vietnam: A Different Kind of War, Austin 1994; BRANDS, H.W.: The Wages 
of Globalism. New York 1995. 
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nenapsal, autor měl zřejmě na mysli v češtině vydanou knihu Studená válka, která navíc vyšla 

v roce 20063 a ne v roce 2007, jak autor uvádí v závěrečném seznamu literatury. 

 

Přes výše zmíněné připomínky si myslím, že se jedná o práci, která po obsahové i 

formální stránce splňuje všechny požadavky kladené na rigorózní práci, a proto ji doporučuji  

k obhajobě. 

 

 

 V Praze 21. října 2011 

 

 

 PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.  

Ústav světových dějin FF UK v Praze 

 

     

 

                                                 
3 GADDIS, John L.: Studená válka. Praha 2006. 


