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Posudek oponenta diplomové práce

Bc. Jitka Roškotová, Sovětsko-americké vztahy v období polské krize, 1980-1981, 

Ústav světových dějin FF UK v Praze, Praha 2013, 121 stran rkp. + přílohy.

Bc. Jitka Roškotová se rozhodla analyzovat velmi zajímavé a v české historiografii 

dosud nepříliš zpracované téma sovětsko-amerických vztahů v období polské krize v letech 

1980-1981. Kromě toho, že diplomantka analyzovala vzájemné vztahy supervelmocí na 

začátku osmdesátých let 20. století, pustila se v rámci své diplomové práce do mnohem 

náročnějšího úkolu, než naznačuje její název. Dalším cílem bylo totiž „pečlivé 

zrekonstruování událostí polské krize, zjištění jejích příčin, vlivu a důsledků na vzájemné 

vztahy supervelmocí“ (s. 9). Zde mám jisté pochybnosti, zda si autorka nezvolila pro tento typ 

kvalifikační práce příliš ambiciózní cíl.

Co se týče struktury, práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol. První z nich, nazvaná 

Vývoj sovětsko-amerických vztahů v průběhu studené války je jakýmsi uvedením do 

problematiky. Autorka zde stručně charakterizuje jednotlivé fáze studené války do nástupu 

Ronalda Reagana na prezidentský post. Druhá a třetí kapitola vlastně mají také charakter 

jakéhosi uvedení do problematiky vztahů mezi Sovětským svazem a Spojenými státy 

americkými. K těmto kapitolám mám největší připomínky. Týkají se zejména částí Hlavní 

aktéři zahraniční politiky vůči SSSR respektive Hlavní aktéři zahraniční politiky vůči USA. 

Myslím si totiž, že se jedná jen o povrchní představení hlavních aktérů, jakási slovníková

hesla, jež patří spíše do poznámkového aparátu nebo do příloh. 

Pátá kapitola analyzuje události během polské krize na začátku osmdesátých let. 

Diplomantka se nejprve krátce věnuje dějinám Polska od začátku studené války a poté již 

zkoumá předpoklady pro vypuknutí krize, její průběh a důsledky. Poslední kapitola je pak 

věnována sovětsko-americkým vztahům v období polské krize. I zde bych si dovolil jednu 
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připomínku. Čekal bych totiž, že autorka věnuje této části práce mnohem více prostoru, 

protože se vlastně jedná o jádro celé práce. 

Pro hodnocení považuji za důležité zmínit, že diplomantka pracovala s velkým 

množstvím vydaných pramenů (viz například prezidentské direktivy pro národní bezpečnost 

Ronalda Reagana z období polské krize, Reaganovy projevy nebo ze zápisů z porad a jednání 

ÚV KSSS a vojenského velení vojsk Varšavské smlouvy), pamětí i sekundární literatury. 

Co se týče závěrečného hodnocení, myslím si, že se jedná o poměrně kvalitní 

diplomovou práci, která splňuje všechny náležitosti dané pro tento typ kvalifikační práce. 

Z tohoto důvodu ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře.

V Praze 29. ledna 2014

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.

Ústav světových dějin FF UK v Praze




