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   Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Bc. Ivana Hrušková: Vztahy Československa a Spojených států amerických v letech 1977--

1981, 89 stran rkp. 

 

Ivana Hrušková se ve své diplomové práci věnuje českými a americkými historiky 

v podstatě nezpracovanému tématu vzájemných vztahů v období Carterovy administrativy. 

Vzhledem k nedostatku odborné literatury se musela opřít především o archivní zdroje. 

Vycházela jednak z nevydaných dokumentů uložených v českých archivech, využila však i na 

internetu zpřístupněné fondy amerických institucí (např. Carterovy prezidentské knihovny.) 

Dále se opírala o memoárovou literaturu a denní tisk. Její práce zaplňuje dosud existující bílé 

místo v oblasti dějin mezinárodních vztahů.  

Cílem Hruškové bylo vzájemné vztahy zhodnotit, zjistit na jaké úrovni se nacházely, 

jakými faktory byly ovlivňovány a jaké nejdůležitější otázky společného zájmu obě země 

řešily. Tohoto cíle se autorce podařilo dosáhnout, byť by v budoucnosti bylo dobré věnovat 

ještě větší pozornost studiu amerických nevydaných pramenů. Autorka se ovšem nevěnovala 

pouze bilaterální vztahům, ale vhodně je zasadila do kontextu vztahů Východ—Západ.   

Hrušková přesvědčivě prokázala, že Spojené státy Československo spolu s NDR 

vnímaly jako reformám nejméně nakloněnou zemi střední Evropy. To působilo velmi 

negativně na rozvoj vzájemných kontaktů, které byly zatěžovány především polemikou 

v oblasti dodržování lidských práv v Československu i USA. Na kritiku Washingtonu pražská 

vláda reagovala velmi podrážděně. Dále autorka prokázala, že tyto spory měly negativní 

dopad i v oblastech, na kterých měly obě strany zájem. V případě Československa šlo na 

rozdíl od 60. let podle Hruškové o novou tendenci posílit vzájemný obchod. Spojené státy 

naopak akcentovaly kulturní výměnu, jíž se ovšem Praha snažila z ideologických a 
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bezpečnostních důvodů co nejvíce omezit. Velmi zajímavé jsou postřehy autorky v oblasti 

formulování zahraniční politiky obou zemí. Zvláště to platí o USA a rozdílných názorech 

v kongresu a administrativě na míru akcentu lidským právům. V oblasti lidsko-právní agendy 

pak autorka věnovala značnou pozornost také dílčím problémům, jako například scelování 

rodin.       

Konstatuji, že Ivana Hrušková předložila velmi kvalitní diplomovou práci, která 

vyhovuje odborným i technickým požadavkům na ni kladeným. Autorka splnila vytyčené cíle 

a prokázala schopnost samostatné vědecké práce. Doporučuji ji proto k obhajobě.  

 

Navrhované hodnocení: výborně 

 

 

 

 

Praha, 30. srpna 2013   doc. PhDr. Václav Horčička, Ph.D. 


