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   Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Bc. Jitka Rošková: Sovětsko-americké vztahy v období polské krize, 1980-1981, Praha 2013, 

126 stran rkp.  

 

Jitka Roškotová se ve své práci zaměřila na oblast mezinárodních vztahů, která stále 

budí pozornost zahraničních a v menší míře také domácích historiků. Zvolila zajímavé a 

potencionálně přínosné téma a to především z pohledu české odborné veřejnosti.  

Během zpracování tématu vycházela zejména z vydaných pramenů sovětské, americké 

a polské provenience. Dále bohatě využívala pamětí klíčových aktérů polské krize a také se 

opřela o velmi širokou škálu odborné literatury. Zejména oceňuji využití prací polských 

historiků, v úvahu ale vzala i výsledky moderního amerického a ruského výzkumu, např. 

publikovaných v rámci Cold War International History Project či v pramenné edici 

Dokumenty komissii Suslova. Pokud jde o vydané prameny a literaturu nelze tedy mít k její 

práci závažnější výhrady. 

Vlastní práce je pak kromě obligátního Úvodu a Závěru rozčleněna do 6 částí. 

K polské krizi autorka přistoupila v širší perspektivě vztahů supervelmocí po roce 1945. Ve 

třetí a čtvrté části se pokusila o analýzu principů americké a sovětské zahraniční politiky na 

počátku 80. let. Značnou pozornost přitom věnovala jednotlivým klíčovým aktérům 

(prezidenti, generální tajemník ÚV KSSS, ministři zahraničí atp.). Velmi zajímavě 

charakterizuje principy americké politiky za Carterovy administrativy, kde vhodně poukazuje 

na souvislosti s domácí politikou, konkrétně pak uvádí zejména ekonomické problémy USA 

či celkově slabou pozici prezidenta vůči Kongresu.  

Jádrem práce Jitky Roškotové jsou ovšem části 5 a 6, ve kterých se věnuje samotné 

polské krizi. Americkou i sovětskou politiku zde sleduje v úzké souvislosti s aktuálním děním 
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v Polsku. Za přínosné považuji zejména pasáže věnované sovětské politice. Zde se autorce 

podařilo prokázat, že Jaruzelského režim v roce 1981 nečelil vážně míněné hrozbě sovětské 

intervence, před kterou se USA poněkud mylně snažily Polsko chránit, ale také dokonce to, že 

si varšavský komunistický režim tuto skutečnost uvědomoval. Prokázala tak, že pozdější 

obhajoba generála Jaruzelského byla účelová a opomíjela fakta, jež byla na podzim 1981 

nejvyššímu polskému představiteli známa. 

Přesto, že předkládanou práci považuji za kvalitní, není zcela prosta některých 

pochybení. Není například pravda, že by prezident Nixon dal v roce 1972 Číně „přednost“ 

před SSSR (s. 61). Byla to totiž Moskva, která stále odkládala Američany požadovaný 

summit. Nixonova cesta do Číny, která proběhla před cestou do SSSR, tak byla do značné 

míry plodem chybných kalkulací sovětské diplomacie. Také odstranění Gomulky v roce 1970 

nebylo, jak autorka uvádí, výsledkem čistě vnitropolského dění, ale podílela se na něm velmi 

aktivně také Moskva. 

Přes tyto drobné nedostatky se autorce podařilo dosáhnout cílů práce. Doporučuji ji 

proto k obhajobě.      

 

Navrhované hodnocení: výborně 
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