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Téma předkládané práce je vysoce zajímavé a důležité, neboť osvětluje vývoj jednoho 

z klíčových nástrojů používaných Sovětským svazem k řízení a ovládání zemí sovětského 

bloku, ať již z vojensko-bezpečnostního pohledu, tak především zahraničně-politického. 

Navíc je v naší i světové historiografii zpracované jen velmi slabě a nedostatečně. 

 Práce je dobře strukturovaná, i když by pro přehlednost bylo možná vhodnější 

jednotlivé kapitoly číslovat a omezit množství subkapitol, což by jí dodalo na přehlednosti. 

Autor evidentně navázal na svůj předchozí výzkum a práce, což ovšem vedlo k tomu, že příliš 

nezvládl přechod od předchozího vývoje v letech 1955 až 1968/69, který je velmi krátký a 

zasloužil by si větší prostor, byť za cenu nárůstu rozsahu práce. Jen minimálně se v něm 

hovoří o předchozím vývoji Varšavské smlouvy (VS), a zvláště jistém rozvolnění organizace 

v podobě „disidentských“ států a to  nejen Rumunska, ale také dalších zemí VS a z dnešního 

pohledu až poněkud hysterickou a nepřiměřenou reakci některých z nich (Rumunska a 

Jugoslávie, byť ta nebyla  členským státem VS) na intervenci v Československu 1968.  

Sovětské  vedení se sice pokoušelo změnit uvedený stav a organizaci výrazněji 

sjednotit, avšak až po intervenci v ČSSR vznikly pro to podmínky.  M. Bílý v této souvislosti 

sice věnoval přiměřenou pozornost politice Rumunska vůči VS a Moskvě v první polovině 

70. let minulého století, avšak je otázkou, zda jí nevěnovat stejnou pozornost i v následujících 

letech, i když má na ni v textu odkazy. 

 Autor ve své práci velmi dobře ukázal sovětské úsilí konsolidovat VS,  což se odrazilo 

mj. ve vytváření nových orgánů VS. M. Bílý analyzoval jejich formování, vývoj, ale také 

vývoj a formování strategické koncepce a další  klíčové aspekty organizace. Především podal 

rozbor rozdílných  postojů některých zemí smlouvy k řadě zahraničněpolitických otázek, 

zvláště v období politiky détente v 70. letech. Svým způsobem je však možná ještě důležitější 

a zajímavější skutečnost, že se mu podařilo vysledovat názorové rozdíly mezi jednotlivými 

členy sovětského vrcholného vedení a že v analýze sovětské zahraniční a bezpečnostní 

politiky osvětlil sovětská očekávání i jejich (ne)naplňování.  

 Značnou pozornost věnoval M. Bílý pochopitelně vývoji struktur paktu, které mj. dal 

do souvislostí se zhoršujícím se stavem ekonomické situace členských zemí VS od druhé 



poloviny 70. let. Logicky také věnoval značný prostor  polské krizi let 1979-1981, za níž se 

poměrně výrazně projevila orientace a postoje jednotlivých zemí VS, ale také uvažování o 

důsledcích  o možném uplatnění Brežněvovy doktríny v polském případě. Práci pak končí 

sovětskou intervencí v Afghánistánu a tzv. druhou studenou válkou, které  přinesly další 

diferenciace mezi zeměmi VS, ale také těžko zvládnutelné výzvy a problémy. 

 Autor vyšel z bohaté, prakticky vyčerpávající literatury a dostupných archivních 

materiálů ke zpracování výborné práce, která významně zaplňuje jeden z velkých deficitů 

české i světové historiografie.  

Disertační práce dr. M. Bílého plně splňuje nároky kladené na disertační práci. 

Doporučuju ji k obhajobě; s klasifikací prospěl. 

 

V Českém Brodě, 27. května 2015 

PhDr. Bohuslav Litera, CSc. 


