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   Posudek vedoucího diplomové práce 

 

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

302 stran rkp. 

 

Petr Šulka se ve své práci věnuje tématu, které se dosud těšilo značné pozornosti 

historiků. Vzhledem k jeho komplikovanosti a především s ohledem na fakt, že závěrečnému 

období tzv. vietnamské války byla věnována přece jen poněkud menší pozornost, než 

aktivitám Johnosovy administrativy, se rozhodl omezit své studium konfliktu v Indočíně 

pouze na léta 1969—1975. 

Autor se zabýval politickými i vojenskými aspekty války. Byl v tomto ohledu velmi 

důkladný a předložil faktograficky bohatou studii založenou na značném množství vydaných 

pramenů, pamětí a odborné literatury. S publikovanými zdroji informací pak čtenáře seznámil 

v úvodu své práce ve velmi zdařilém přehledu. Vývoj konfliktu autor sleduje chronologicky. 

V úvodní kapitole seznamuje se situací v regionu a v USA v roce 1968. Zabývá se zde mimo 

jiné vývojem postojů Richarda M. Nixona ke způsobu řešení krize v Indočíně. V dalších 

kapitolách, které věnoval vždy jednomu roku konfliktu, opět velmi detailně analyzoval vývoj 

na bojišti a postup diplomatických jednání. Poněkud méně přesvědčivý je autor v interpretační 

rovině (např. s. 256 a Kissingerova odložená návštěva Saigonu, americká mesianistická 

povaha na s. 93), kde není jasné, o co svůj názor opírá. Šulka tak předložil studii, která může 

být zejména faktografickou oporou pro další badatele. 

   V práci se autor také dopustil některých pochybení. Za nejvýznamnější považuji 

malý důraz na širší souvislosti konfliktu, zejména na politiku SSSR a Číny. Autor sice 

v úvodu deklaruje, že se soustředí zejména na vztahy USA s Indočínou, současně ale slibuje, 

že neopomene také zohlednit roli „dvou komunistických mocností“ (s. 11). Místy se o to autor 
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sice pokusil (např. s 52 a dále), ale s ne zcela přesvědčivým výsledkem. Škoda, že Šulka 

nevyužil různé publikace vydané v rámci Cold War International History Project (např. 

Morris, Stephen J., The Soviet-Chinese-Vietnamese Triangle in the 1970s: The View from 

Moscow, in: CWIHP Working Paper no. 25, Washington D. C. 1999). Po jazykové stránce 

pak úroveň díla poškozuje řada pravopisných chyb, zejména ve shodě přísudku s podmětem. 

Poměrně častá jsou také vyšinutí z větné vazby (např. s. 144 počínaje slovem „Ujišťování“). 

Přes výše uvedené považuji práci za kvalitní. Autor splnil vytyčené cíle a prokázal 

schopnost samostatné vědecké práce. Doporučuji ji proto k obhajobě.  

 

Navrhované hodnocení: velmi dobře 
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