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   Posudek vedoucího diplomové práce 

 

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

 

Marek Hannibal se ve své práci zamýšlí nad procesem détente v Evropě, konkrétně 

pak KBSE. Jde sice o etapu studené války, které historikové i pamětníci věnovali značnou 

pozornost, interpretačně však stále jde o téma otevřené odborné diskusi. Otazník visí nad 

zejména sovětskými úvahami, které stály v pozadí několika žádostí východního bloku o 

svolání bezpečnostní konference a zejména pak nad chováním Moskvy během helsinských 

rozhovorů.  

Autor nabízí komplexní pohled na historii bezpečnostní konference od 50. do 70. let. 

Jeho práce tak nese syntetické znaky, nestuduje do hloubky jednotlivé dílčí problémy, ale 

snaží se je představit ve vzájemné souvislosti. Původní sovětské iniciativy tak zdařile zasadil 

do mezinárodního kontextu. Osobitě pak interpretoval sovětské cíle zejména v souvislosti 

s Rapackého iniciativou z roku 1964 (s. 27). Soudí, že motivem plánu byla polská obava 

z uvolnění vztahů mezi SSSR a SRN (nového Rapalla), kterou však Moskva transformovala 

v opětovnou snahu vyloučit z evropského bezpečnostního systému USA a Kanadu. Hannibal 

sice tvrdí, že polské prohlášení na půdě OSN bylo s Moskvou konzultováno. Wanda Jarzabek 

však ve svém příspěvku Hope and Reality. Poland and the Conference on Security and 

Coopereation in Europe, 1964—1989, CWIHP, Working Paper no. 56, 2008 prokázala, že 

nikoli. 

Analýza vztahu zemí Varšavské smlouvy a zvláště Polska k procesu détente je vůbec 

tím nejzajímavějším, co práce přináší. Škoda, že autor neobjasnil, proč se Moskva v roce 

1965 nakonec rozhodla polskou iniciativu podpořit. Podobně by zasluhoval více pozornosti 

vztah mezi sovětskou ochotou podpořit détente a snahou Varšavy a poté i dalších zemí bloku 
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normalizovat na přelomu 60. a 70. Let vztahy se SRN (s. 34). Stejně tak je otázkou do 

diskuse, proč Moskva jevila o KBSE dlouhodobě tak značný zájem. Autor některé důvody 

uvádí, zejména snahu izolovat, resp. omezit vliv Spojených států a SRN v Evropě. Je otázkou, 

zda hlavním motorem sovětských snah nebyl pověstný „pocit nejistoty“. 

Vedle těchto poznámek k diskusi práci vytýkám některá pochybení. Především Závěr 

měl být formulován pečlivěji. Jde totiž spíše o jakési shrnutí. V textu uvedené otázky patří 

spíše do Úvodu, v Závěru měl autor nabídnout ještě ve větší míře vlastní interpretace.  Na 

druhou stranu je nutné vyzdvihnout, že po jazykové a technické stránce není autorovi 

v podstatě co vytknout. 

Výše uvedené výhrady významně nesnižují hodnotu předloženého textu. Konstatuji, 

že Marek Hannibal předložil 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: velmi dobře 

 

 

    

 

 

 

Praha, 3. září 2013   doc. PhDr. Václav Horčička, Ph.D. 


