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Posudek oponenta diplomové práce 

 

Ivana Hrušková: Vztahy Československa a Spojených států v letech 1977–1981, Praha 

2013, 89 str. rkp.  

 

 Diplomová práce Ivany Hruškové sleduje povahu a vývoj bilaterálních vztahů mezi 

Československem a Spojenými státy americkými v prezidentském období Jimmyho Cartera. 

Jak správě Hrušková uvádí, poválečné vztahy mezi Československem a USA byly historiky 

zpracovávány především v tzv. krizových letech (1948, 1968, 1989), ale autorka prokázala, že 

pozornost si zaslouží i ostatní období. 

 Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první se Hrušková zabývá obecnou 

charakteristickou zahraniční politiky Spojených států k zemím východního bloku 

v sedmdesátých letech. Tato část je pro následné pochopení vztahů mezi Československem 

a USA nezbytná a je dobře, že se jí autorka důsledně věnovala. Hrušková velmi výstižně 

postihla povahu zahraniční politiky USA a upozorňuje, že Jimmy Carter nebyl v zahraničně-

politických otázkách příliš silný. Co se východního bloku týče, Hrušková prokazuje, že 

Spojené státy projevovaly mnohem větší zájem o Polsko než Československo (a to i z toho 

důvodu, že na utváření zahraniční politiky Jimmyho Catera měl značný vliv jeho poradce 

Zbigniew Brzezinski, jenž byl polského původu).  

Následuje druhá kapitola, v níž se autorka soustředila na vývoj vztahů mezi 

Československem a USA v meziválečném období a po únoru 1948. Podle mého názoru je 

poněkud zbytečně věnovat se vztahům mezi těmito zeměmi před druhou světovou válkou 

(tato podkapitola je navíc zpracována velmi povrchně a autorka využívá malý počet zdrojů. 

Zcela opomíjí např. publikaci Milady Polišenské Diplomatické vztahy Československa a USA 

1918–1968, 1. svazek, Praha 2012), podobná kritická připomínka ale směřuje k části po únoru 

1948. Ta do práce jistě patří, neboť v jistých ohledech vykazovaly vztahy v padesátých a 

šedesátých letech podobné znaky jako v letech sedmdesátých, ale mohla být zpracována více 

do hloubky.  
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Jádro práce tvoří třetí kapitola, v níž se Hrušková již věnuje československo-

americkým vztahů v prezidentském období Jimmyho Cartera. Postupně analyzuje vzájemné 

diplomatické a hospodářské kontakty, neopomíjí ale ani ohlas Cartrovy kampaně za lidská 

práva, kulturní aktivity USA v Československu či dopad vysílání západních rozhlasových 

stanic na československou veřejnost (Rádio Svobodná Evropa, Hlas Ameriky). Hrušková tuto 

část zpracovává především na základě českých archivních materiálů (Archiv ministerstva 

zahraničních věcí ČR; Archiv bezpečnostních složek). Podařilo se jí provést zdařilou analýzu 

dané problematiky, ale je poněkud překvapující, že nevyužila archiválii z ÚV KSČ, jež jsou 

uloženy v Národním archivu v Praze a dobový tisk.  

Závěrečná kapitola se zabývá rolí amerického velvyslanectví v Československu. 

Hrušková ho představila jako centrum, kde byly pořádány kulturní a osvětové akce, na nichž 

mohli českoslovenští občané získat necenzurované informace o Spojených státech. Autorka 

rovněž upozorňuje, že velvyslanectví bylo pod drobnohledem československých orgánů, které 

důsledně monitorovaly aktivity amerických diplomatů (Hrušková opět využívá archiválie 

z ABS). 

Práce Ivany Hruškové je jak po stylistické, tak i odborné stránce velice zdařilá. 

Autorka prokázala, že je schopna samostatné vědecké činnosti. Její „diplomka“ splňuje 

všechna kritéria na tento typ vysokoškolské kvalifikační práce. Proto ji doporučuji k obhajobě 

a navrhuji hodnocení výborně. 

 

 

 

V Praze, 6. 9. 2013       PhDr. Jan Koura, Ph.D. 


