
Posudek na bakalářskou práci Petry Kačírkové 

Marshallův plán. Historiografická diskuse 

 

Petra Kačírková si pro svou bakalářskou práci vytkla ambiciózní cíl – zkoumat 

meritorně nikoli podrobnosti Marshallova plánu a s ním související akceleraci procesu 

rozdělování Evropy, nýbrž historiografickou diskusi, která tento komplex problémů 

provázela, s důrazem na debaty uplynulých dvou desetiletí. Už toto rozhodnutí je pro úroveň 

bakalářské práce třeba ocenit, jakož i rozčlenění celé práce, v níž historické události tolikrát 

popsané problematiky skutečně tvoří jen background historiografických interpretací 

jednotlivých výkladových škol, resp. jejich hlavních protagonistů. Interpretační diference 

autorka zkoumá na pěti hlavních subtématech – na nabídce účasti pro SSSR, dilematu mezi 

spoluprací a konfrontací, vlivu ideologie, sovětské hrozbě a německém problému. Sympaticky 

přitom neváhá vybírat v každém z témat nejpřesvědčivější výklad. Celkově přitom dává 

zapravdu post-revizionistické škole, když zjevně pod vlivem knihy For the Soul of Mankind 

amerického klasika dějin studené války Melvyna Lefflera vidí jako hlavní hnací motor konání 

jak amerického, tak sovětského vedení v prvních dvou poválečných letech na jedné straně 

obavy a na straně druhé příležitosti, jež se oběma stranám nabízely. 

Autorčina práce si tedy jako celek zaslouží velký díl chvály, v detailech však také 

kritiku. Podívejme se nejprve na věcné chyby: Američané nepopřeli v létě roku 1945 tajné 

dohody z Jalty týkající se sovětských nároků na Kurily a Jižní Sachalin, jak uvádí autorka (s. 

12). Severní Afrika a Střední východ určitě nebyly v prvních poválečných letech považovány 

za bohatá naleziště uranové rudy (s. 12) – větší ložiska byla tou dobou známa jen v Kanadě, 

Belgickém Kongu a v Krušných horách. Nevím také, zda lze mluvit o amerických 

„neúspěších ve válce ve Vietnamu“ (s. 16); spíše než situace na bojišti to podle mého soudu 

byla především americká domácí fronta, co rozhodlo o „vietnamizaci“ konfliktu a americkém 

stažení – s tragickými důsledky pro celou oblast Indočíny od poloviny 70. let. V roce 1947 už 

Moskva v Řecku nedodržovala procentovou dohodu s Británií z roku 1944: Stalin v té době 

naopak podpořil řecké komunistické guerilly, jakkoli už v roce 1948 od této podpory upustil 

(což bylo jedním z kořenů roztržky s Titovou Jugoslávií, která v podpoře řeckých komunistů 

pokračovala). Andreje „Vyšínského“ (správně Vyšinského), hlavního protagonistu 

monstrprocesů druhé poloviny třicátých let, bych se zdráhal označit za „diplomata“ (s. 25), 

jakkoli byl v roce 1947 náměstkem ministra zahraničí. A poválečný nástup komunistů v řadě 

zemí Evropy nelze dávat do souvislosti s triumfem levice ve Velké Británii v roce 1945 (s. 



33) – Labour Party neměla s komunismem nic společného a z ministra zahraničí Ernesta 

Bevina se záhy stal skutečně nejrazantnější oponent sovětské expanze na mezinárodní scéně. 

Určité autorské nevyzrálosti připisuji některé formulace typu výzkumné otázky, „zda 

je vůbec možné něco nového objevit“ či poněkud fatalistický soud, podle nějž po nezdaru 

britsko-francouzsko-sovětské schůzky o Marshallově plánu směřoval svět k bipolárnímu 

uspořádání „a osudy několika generací měly být zanedlouho zpečetěny“ (oboje s. 13). 

Autorka zvládla nastudovat k tématu slušnou porci relevantní literatury, nicméně 

některá opomenutí mi připadají poněkud nešťastná – zvláště když jsem ji na význam těchto 

titulů upozorňoval. Platí to zejména o fundamentální práci historika českého původu Vojtěcha 

Mastného The Cold War and Soviet Insecurity. The Stalin Years (OUP 1996), která byla navíc 

přeložena do češtiny (jakkoli autorka dohledala alespoň jednu z recenzí této práce), ale také o 

vynikajícím eseji Arthura Schlesingera jun. „Origins of the Cold War“ (Foreign Affairs 46 – 

Oct. 1967), jenž je považován za první skutečně post-revizionistický text a který rovněž vyšel 

v českém překladu – v Soudobých dějinách č. 1/1997. Do některých dalších prací bylo vhodné 

alespoň nahlédnout (Herbert Feis, Thomas Bailey), protože pokud čerpá autorka o 

tradicionalistické škole informace z článku Jana Eichlera (s. 16-17), který je proklamativním 

zastáncem revizionistických závěrů, pak to samozřejmě nemůže nepoznamenat vyznění jejích 

vlastních interpretací. 

Tím se dostávám k metodologickým úskalím práce: Nemá kupříkladu smysl přejímat 

zjevně neudržitelná hodnocení, mezi něž patří verdikt Thomase Patersona nad americkou 

politikou v roce 1947 – na základě proslulé direktivy NSC-68 z roku 1950! Poněkud 

nespravedlivá je autorka v hodnoceních Johna Lewise Gaddise: jednak jeho závěry ze 70. a 

80. let zdaleka nejsou tak neslučitelné s těmi z desetiletí následujícího (s. 19; ostatně jeho The 

United States and the Origins of the Cold War z roku 1972 vyšly znovu v roce 2000 – a autor 

je nově opatřil jen třístránkovou předmluvou, v níž nic ze svých 28 let starých závěrů 

nezpochybnil) a jednak není z metodologického hlediska správné tyto Gaddisovy nové soudy 

reprodukovat podle interpretace Melvyna Lefflera (s. 31). Naopak Leffler při formulaci svých 

„vyvážených“ soudů zjevně podceňuje Stalinův cit pro to, kde bylo z pohledu Moskvy 

vhodné postupovat nekompromisně a kde naopak bylo rozumnější smířit se s výhodným 

kompromisem a ten pak Západu prezentovat jako ústupek – příkladem budiž poválečný 

sovětský postup ve Finsku, při vzpomínce na statisícové ztráty v zimní válce 1939-40 (s. 32). 

Stalin se na mezinárodní scéně zpravidla zastavil tam, kde cítil nebezpečí vážného odporu... 

Bylo by také dobré vnímat určitou chronologickou posloupnost objevů „nových dokumentů“. 

Jestliže László Borhi v eseji z roku 2005 zhodnocuje zásadní objevy maďarské historiografie 



z přelomu tisíciletí na téma pokročilé míry sovětizace Maďarska a sovětských intencí v tomto 

smyslu v letech 1945-47, pak to nelze zpochybnit textem Scotta D. Parishe z roku 1994, jenž 

se navíc maďarskou problematikou nezaobírá (s. 28-29). 

Přestože se přiznám, že jsou mi interpretace Johna L. Gaddise, Vojtěcha Mastného či 

Lászlá Borhiho v otázce příčin studené války mnohem bližší než „vyvážené“ soudy Melvyna 

Lefflera či Michaela Coxe a Caroline Kennedy-Pipe, což jsem v konzultacích s P. Kačírkovou 

nikterak neskrýval, velmi oceňuji, že autorka setrvala na svých předběžných interpretačních 

závěrech – a naopak se jen správně snažila je přesvědčivěji vyargumentovat.  

Mé výše zmíněné dílčí výtky by měly zásadnější význam pro úroveň diplomové či 

disertační práce; naopak na bakalářské úrovní je třeba je vnímat jen coby pobídky k dalšímu 

odbornému růstu. Celkově mě Petra Kačírková coby studentka kombinovaného studia mile 

překvapila svou pílí a autorskou invencí, s nimiž se zhostila nelehkého úkolu. Rád proto její 

práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji lépe než coby velmi dobrou – v případě 

přesvědčivého výkonu při obhajobě doporučuji hodnocení výborně. 

 

V Praze dne 23. 2. 2012      PhDr. Vít Smetana, Ph.D. 

         Oponent 


