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Posudek oponenta diplomové práce 

 

Petr Šulka: Válka v Indočíně v období Nixonovy a Fordovy administrativy, Praha 2013, 

302 str. rkp. 

 

 Konflikt v Indočíně patří k nejznámějším válkám druhé poloviny dvacátého století. 

Kvůli počtu obětí, délce trvání a neúspěšné angažovanosti Spojených států amerických stále 

přitahuje pozornost badatelů z celého světa. Vyvstává tedy otázka, zda Petr Šulka mohl 

přinést nějaké nové poznatky do této problematiky. 

 První úskalí Šulkovy práce spočívá již v jejím názvu, z něhož nevyplývá, zda se chtěl 

autor věnovat historii samotného konfliktu (a zmínka o období Nixonovy a Fordovy 

administrativy odkazuje pouze na chronologické vymezení), či se hodlal soustředit na roli 

Spojených států v této válce v letech 1969–1975. V úvodu pak Šulka píše, že se zaměří na 

vztahy mezi Spojenými státy a Severním Vietnamem, Jižním Vietnamem, Kambodžou a 

Laosem, vzápětí ale dodává, že opomenuty nebudou ani jednotlivé vojenské operace USA 

v těchto zemích či role Sovětského svazu a Čínské lidové republiky. O nedostatečném 

a nesrozumitelném vymezení celé práce svědčí i poslední věta z Šulkova úvodu: „…jejím 

cílem je tedy seznámit s klíčovými událostmi a prvky indočínského konfliktu a vlivem, který na 

sebe diplomacie, vojenské operace a domácí mínění měli nebo se často spíše snažili mít.“ (str. 

11; citace je uváděna v originálním znění, tedy včetně gramatických chyb).  

Šulka se podle mého názoru dopustil jednoho ze základních pochybení při psaní 

vysokoškolské kvalifikační práce – vymezil si své téma příliš široce a nejasně. To se projevilo 

na jeho rozsahu (302 stran!). Místo toho, aby se autor soustředil na nějakou dílčí problematiku 

a tu pak důsledně analyzoval, rozhodl se věnovat téměř „všemu“ ze zkoumaného období 

a výsledkem je popisná práce, jež na první pohled kvůli své délce sice působí monumentálně, 

s téměř žádnými novými poznatky či interpretací ovšem nepřichází. Šulkova „diplomka“ je 

jasným příkladem toho, že méně je někdy více (např. podkapitola o velikonoční ofenzívě roku 

1972 a operaci Linebecker I zaujímá neuvěřitelných 50 stran detailního popisu těchto 
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vojenských operací, jež by jistě šly výstižně zpracovat na mnohem méně stranách). Kapitoly 3 

a 7 začínají zdařile, pak ale „zabřednou“ v detailním popisu vojenských operací, resp. 

diplomatických jednání. Naopak části, v nichž se autor zabývá specifikami zahraniční politiky 

prezidenta Nixona či Forda jsou zdařilé a jasně vystihují podstatu problému. Autor bohužel 

příliš nereflektuje, jak v úvodu předestíral, vliv války ve Vietnamu na veřejné mínění ve 

Spojených státech.  

Počet použitých pramenů a literatury je poměrně velký, ale Šulka ve své práci využívá 

zejména práce zabývající se vojenskou historií a opomenul některé základní tituly.1 Práce 

revizionistických autorů, jež se v sedmdesátých letech těšily velké oblibě, autor vůbec 

nevyužívá.  

Šulkova práce sice obsahuje pravopisné, stylistické a formální chyby (např. na straně 

20 je v poznámkovém aparátu jiní font; na str. 28 je uveden Harry Cabot Lodge místo Henry; 

některé poznámky pod čarou nejsou zakončeny tečkou atd.), ale vzhledem k rozsahu práce 

jsou stále v únosné míře.  

Závěrem lze konstatovat, že ze Šulkovy práce není jasné, zda se autor snažil danou 

problematiku zkoumat z pohledu diplomatické či vojenské historie, což se stalo jedním 

z úskalí jeho „diplomky“. Na druhou stranu je nutné říci, že si autor vybral téma, jež bylo 

složité na zpracování a základní orientaci v dané problematice s přehledem prokázal. Práci 

doporučuji k obhajobě, vzhledem k výše uvedeným nedostatkům ale navrhuji hodnocení 

velmi dobře. 

 

 

V Praze, 9. 9. 2013       PhDr. Jan Koura, Ph.D. 

                                                 
1 Například: Dalek, R., Nixon and Kissinger: Partners in Power, New York 2007; Kimball, J. P., Nixon’s 
Vietnam War, Kansas 1998; Summers, A., Richard Nixon: „arogance moci“, Praha 2003; Ball, G. W., The Past 
has Another Pattern, New York 1982; Issacson, W., Kissinger: A Biography, New York 1992; Berman, L., No 
Peace, No Honor: Nixon, Kissinger, and Betrayal in Vietnam, New York 2001. 


