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Posudek oponenta diplomové práce 

 

Marek Hannibal: Helsinská konference a studená válka, Praha 2013, 88 stran rkp. 

 

 Marek Hannibal se ve své diplomové práci zabýval Konferencí o bezpečnosti 

a spolupráci v Evropě (KBSE), jež se uskutečnila v letech 1973–1975. Dané téma se autor 

rozhodl zpracovat poněkud netradičně, neboť se soustředil na to, proč neuspěly původní 

iniciativy z poloviny padesátých let, sleduje následný vývoj této problematiky až 

do podepsání Závěrečného aktu až v roce 1975 a zasazuje ho do širšího kontextu studené 

války. Pokud Hannibal práci takto vymezil, nelze mu vyčítat, že se již nevěnoval dopadům 

Závěrečného aktu KBSE, zejména pak vzniku disidentských hnutí ve východním bloku. 

 V úvodní části diplomové práce se Hannibal zabývá tím, proč se Sovětský svaz snažil 

o svolání bezpečnostní konference již v padesátých letech a proč byla tato iniciativy ze strany 

Západu odmítnuta. Ve své analýze dostatečně prokazuje, že za aktivitou Sovětů nestálo ani 

tak úsilí o uzavření kolektivní smlouvy, jako snaha o oslabení Západu. Celou problematiku 

zasazuje autor do širšího kontextu studené války. Neopomíjí zhoršení vztahů mezi Moskvou 

a Washingtonem, jež přišlo po sestřelení špionážního letadla U-2 v květnu 1960 (a tím pádem 

ukončení tzv. prvního détente), ani následné obnovení myšlenky na svolání bezpečnostní 

konference po odstoupení Nikity S. Chruščova. Za přínosnou považuji zejména podkapitolu, 

v níž se autor věnuje tzv. Bukurešťské a Budapešťské výzvě (včetně reakce ze strany Západu 

na tyto výzvy), neboť tyto iniciativy bývají často historiky opomíjeny.   

Ve druhé části své práce se Hannibal již plně věnuje Helsinské konferenci. Nejprve 

analyzuje vztahy mezi Spojenými státy a Sovětským svazem po nástupu Richarda Nixona do 

Bílého domu (při zpracování této podkapitoly mohlo ale autor vycházet z většího počtu 

zdrojů; na straně 39 pak Hannibal chybně uvádí Henryho Kissingera jako zahraničního 

poradce prezidenta Nixona. Kissinger působil ve funkci poradce pro národní bezpečnost a v 

roce 1973 se stal ministrem zahraničních věcí) a poté se již věnuje jednotlivým aktérům a 

jejich zájmů na jednáních KBSE. Vyzdvihl bych podkapitolu týkající se pozice Evropské 

devítky na bezpečnostní konferenci. Hannibal správně zdůrazňuje její koordinovaný přístup 



                                

 

 

 

 

 

 

Ústav světových dějin  

 
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 
IČ: 00216208 
DIČ: CZ00216208 

 
Tel.: (+420) 221 619 203 
Fax: (+420) 221 619 385 
Mobil: (+420) 724 059 752 

 
jaroslav.valkoun@ff.cuni.cz 
http://usd.ff.cuni.cz 
makovar@atlas.cz 

   
 

 

k projednávaným otázkám, což bývá historiky často opomíjeno. Je potřeba Hannibala 

pochválil za to, že nezabředl v nekončených debatách, jež předcházely podepsání 

Závěrečného aktu v roce 1975 a výstižně analyzuje postoje jednotlivých aktérů (země 

východního bloku, jež kromě Rumunska zaujímaly podobné postoje jako Sovětský svaz, 

Severoatlantické aliance, Spojených států amerických, neutrálních států, Evropské devítky). 

Přivítal bych ovšem výstižnější srovnání toho, s čím jednotliví aktéři na jednání přicházeli a 

co se jim podařilo prosadit do Závěrečného aktu konference, a to buď na konci druhé kapitoly 

či v samotném závěru práce, který je navíc spíše chronologickým shrnutím a nenalézáme v 

něm odpověď na otázky, jež si Hannibal vymezil v úvodu. 

Co se primárních pramenů týče, Marek Hannibal využil dokumenty, jež jsou umístěny 

na internetu, a prokázal, že se na nich dá vystavět kvalitní práce. Počet titulů sekundární 

literatury je rovněž dostačující. Hannibalova práce je po stylistické stránce zdařilá a obsahuje 

pouze drobnější formální a gramatické chyby (např. autor nepíše tečku na konci jednotlivých 

poznámek pod čarou).  

Autor prokázal, že je schopen samostatné vědecké práce a jeho „diplomka“ splňuje 

kritéria, která jsou na tento typ vysokoškolské kvalifikační práce kladena. Doporučuji ji proto 

k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.  

 

 

V Praze, 8. 9. 2013        PhDr. Jan Koura, Ph.D. 

  


