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Charakteristika práce: 

Hlavní cíl práce autor specifikuje takto: „...the major goal of this paper is to analyze the U.S. policy 

towards Czechoslovakia in 1938.“ Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první se autor zabývá 

československo-americkými vztahy v meziválečném období a obecnou charakteristikou pojmu 

appeasement. Ve druhé kapitole se autor zaměřuje na jaro 1938, kdy Německo vystupňovalo svůj 

tlak na Československo, a na květnovou mobilizaci. Ve třetí kapitole sleduje práce vývoj v létě 1938, 

ve čtvrté se věnuje Mnichovské konferenci.  

Autor pracuje jak s  depešemi amerických diplomatů z Prahy, Paříže a Londýna (uveřejněnými 

v edici Foreign Relations of the United States), tak s materiály z Rooseveltova centra v Middelburgu 

v Nizozemsku. Autor pracoval s veškerou dostupnou literaturou k danému tématu.  

Velmi přínosné jsou autorovy analýzy rozhodovacího procesu v americké administrativě, která 

v postoji k appeasementu trpěla určitou nejednotností. Zatímco prezidenta Franklina Delano 

Roosevelta bychom mohli označit za spíše rozhodnějšího, nikoli však zcela rozhodného odpůrce 

appeasementu, někteří pracovníci administrativy byli ochotni k větším kompromisům s Německem. 

Musíme si ovšem připomenout, že Spojené státy nebyly přímým aktérem jednání o československém 

pohraničí. Franklin Roosevelt nabízel – asi v souladu s tradičním postavením USA jakožto honest 

brokera, viz roli, kterou sehrál Theodore Roosevelt po rusko-japonské válce – zprostředkování mezi 

spornými stranami. Jeho země však nebyla na větší aktivitu v mezinárodní politice připravena, stále 

převládal meziválečný izolacionismus, což mohlo ohrozit jak naději na úspěch prezidentovy strany 

v midterm elections v listopadu 1938, tak i prezidentovo znovuzvolení v roce 1940.  

Autor dochází k tomuto závěru: role USA v československé krizi r. 1938 nebyla ani zanedbatelná, 

ani příliš významná. Americká administrativa trpěla nedostatkem koherence tří faktorů: 

izolacionismu, myšlenky kolektivní obrany proti agresorům a pokušení appeasementu, byť i 

dočasného.  

Mnichov se stal jedním z určujících zážitků celé generace amerických politiků. Prismatem Mnichova 

pak nahlíželi i na konflikty, které přišly po Druhé světové válce. Kladli si otázku, zda sovětský 

komunismus nepostupuje obdobně jako Německo ve 30. letech, když „salámovou taktikou“ dobývá 

další a další území? Nebyl by appeasement vůči komunistům v Koreji, západním Berlíně či ve 

Vietnamu stejnou chybou, jako byla západní politika vůči Hitlerovi? O této paralele, reálné či jen 

vnímané, by pan Jáč mohl pojednat při obhajobě.  
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Hodnocení a závěr: 

Práce je psána ve velice dobré angličtině, zpracování i editace předloženého textu je vzorná. Autor 

vycházel jak ze všech relevantních primárních pramenů, tak z veškeré sekundární literatury, s níž se 

podle mého názoru velmi úspěšně (a často zdravě kriticky) vyrovnal.  

Předložená práce nepochybně splňuje, ba přesahuje nároky na magisterské diplomky. Má logickou 

stavbu a dobrou úroveň argumentace. Její závěr vyznívá poněkud nenápadně, je ale v dobrém slova 

smyslu vyvážený, „neúderný“, založený na zvažování všech pro a proti.  

Navrhuji, aby práce byla hodnocena stupněm výborně (1), s možností udělení pochvaly děkana 

v závislosti na průběhu obhajoby. Otázku k obhajobě jsem navrhl výše.  

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… 
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V Praze, dne 7. června 2013.  


