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Petra Kačírková: Marshall ův plán: historiografická diskuze 

 

(bakalářská diplomová práce, zimní semestr 2011/2012) 

(oponentský posudek vypracoval Miloš Calda) 

 

Charakteristika práce: 

 Cíl své práce formuluje autorka na str. 13: „…[má práce] si klade za cíl zjistit, do jaké míry nově 
zpřístupněné dokumenty podporují tvrzení výše zmíněných škol [tj. ], a zda je vůbec možné něco 
nového objevit…“ Zmínku o „třech školách“ jsem v předcházejícím textu našel, nikoli však jejich 
charakteristiku. Ta přichází později, jedná se o tyto školy: tradicionalistická, revizionistická a post-
revizionistická. 

Ke struktuře práce: fakticky se diplomka dělí na dvě části: v první autorka probírá hlavní školy, 
zkoumá díla vzniklá po pádu komunistických režimů a diskutuje pro a proti jednotlivých autorů, ve 
druhé části se zaměřila na historii Marshallova plánu (připomínám, že pomoc Marshallova plánu 
přijaly všechny nekomunistické státy, jimž byla nabídnuta, s výjimkou Finska, které bylo 
pochopitelně v ošemetnější situaci než státy západní Evropy).  

Autorka dochází ke kompromisnímu závěru, na str. 40 konstatuje, že nové dokumenty potvrzují jak 
některé argumenty tradicionalistů, tak revizionistů. V poslední větě Závěru píše: „Dávají tak … za 
pravdu spíše post-revizionistům, kteří za konflikt činí odpovědnými obě strany.“ (str- 40) 

Práce je napsána bezchybnou češtinou, ale najdeme v ní též nejednoznačné formulace (viz níže). 
Autorka ukázala, že umí pracovat s prameny, její argumentace odpovídá požadavkům na bakalářskou 
práci. 

 

Poznámky a připomínky: 

11: „...v Bílém domě měli pod pojmem svoboda na mysli zejména právo národů na sebeurčení.“ Tato 
formulace je velice zjednodušující...  

12: „George Kennan … došel k závěru, že skutečným cílem komunistů je oslabit kapitalismus.“ 
V textu Dlouhého telegramu je však něco jiného: cílem komunistů podle Kennana nebylo oslabit 
nějaký -ismus, ale nejvýznamnější kapitalistické státy (podtrhl MC). Neřekl bych, že v tomto posunu 
jde jen o zanedbatelnou nuanci.  

13: „osudy několika generací měly být nadlouho zpečetěny.“ Zde měla autorka uvést, ve kterých 
zemích byly tyto osudy zpečetěny. Osudy v Nizozemsku? Ve Spojeném království? Ve Francii? 
Nebo v zemích sovětského bloku? Ony se osudy dosti lišily podle toho, zda se odehrávaly 
v československých nebo východoněmeckých uranových dolech a v podobných „nápravných 
ústavech“, nebo v západní Evropě či Severní Americe…  

27: „Vždyť během třiceti let Němci dvakrát vpadli na území SSSR…“ Autorce připomínám, že 
SSSR vznikl v roce 1922, tedy 19 let před vpádem nacistického Německa v červnu 1941. Pokud by 
se tato nepřesná formulace vztahovala i na 1. světovou válku (1914-18), měli bychom vědět, že 
válečné akce a diplomatické aktivity Německa a Ruska (a jejich aliancí!) byly podstatně složitější a 
že můžeme stěží hovořit o německém vpádu.   
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31: „…komunismus se díky neúspěchu kapitalismu, jehož výsledkem byla válka, dostal do 
výhodnější pozice.“ Formulací „neúspěch kapitalismu“ autorka zřejmě naráží na světovou 
hospodářskou krizi; ale byla ona kauzalita vskutku tak jednoduchá? Například USA, zajisté 
kapitalistický stát par excellence, se do 2. světové války dostaly až poté, co Japonci přepadli Pearl 
Harbor a poté, co Spojeným státům vyhlásilo válku nacistické Německo. Jakoby v autorčině mysli 
dosud, bez ohledu na fakta, přežívala leninská teze o kapitalismu, který nutně přerůstá 
v imperialismus a nutně vede k válkám… 

31: „… Poláci, jejichž slabost, nerozhodnost a nepřátelství otevřely cestu Hitlerovým armádám.“ 
Toto příliš obecné, hrubě nespravedlivé, ba nestydaté tvrzení jde ovšem na vrub citovaného profesora 
Melvyna Lefflera… 

Jedním z textů, které by byly obohatily pramennou základnu předložené diplomky, je dávno 
odtajněná zpráva Trumanova poradce Clarka Clifforda American Relations with the Soviet Union 
(spoluautor George Elsey) předložená v září 1946.1  

V souvislosti s odtajňováním se nabízí otázka, do jaké míry byly sovětské archivy po zhroucení 
SSSR odtajněny. Doporučuji k diskusi při obhajobě.  

Dosti cynicky mi zní formulace, že země východní Evropy byly „plody vítězství“ sovětského impéria 
(str. 39). Za kořist je určitě považovali Stalin a spol., ale ono jde, nebo by alespoň mělo jít, také o 
hodnoty, a v tomto ohledu na tom byl nesrovnatelně lépe Západ.  

Autorka si správně všimla, že Stalinova politika nebyla dobrodružná, že snahou Stalina bylo 
zkonsolidovat zvětšené impérium. Argumentem svědčícím pro sovětskou opatrnost a rozvážnost by 
mohla být i Stalinova politika vůči Jugoslávii, zemi, kterou nacisté sice pozřeli, ale nikdy 
nezpacifikovali.  

 

Hodnocení a závěr : 

Předložená práce splňuje vytčený cíl, odpovídá požadavkům na bakalářské diplomové práce. Mé 
kritické připomínky jsou spíše reakcí na autorčiny neobratné formulace.  

Navrhuji hodnocení 2 (velmi dobře), v případě kvalitní obhajoby i stupeň 1 (výborně).  

 

…………………………………… 

(doc. M. Calda) 

V Praze, dne 17. ledna 2012.  

                                            
1 http://www.trumanlibrary.org/4-1.pdf 


