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1. OBSAH A CÍL PRÁCE: 

 Autor si ve své práci vytkl za cíl zjistit, jaký vliv měla americká zahraniční politika na "na řešení zcela 

zásadní otázky poválečného Německa" (s. 3) a co vedlo Spojené státy ke změně jejich dosavadní zahraniční 

politiky vycházející z izolacionismu směrem k intervencionismu a "jakým způsobem Spojené státy zasahovaly". 

Své téma rozčlenil do tří základních částí. Po krátkém exkurzu do amerických představ o uspořádání 

poválečného světa v době války se zabývá vývojem německé otázky v letech 1945-1947 a poté vývojem tzv. 

bizónie. Poslední část své práce nazval "Spojené státy a vznik západního Německa", zabývá se ovšem i prvními 

kroky evropského integračního procesu. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ: 

 Jak vidno, cíle práce nejsou právě ambiciózní. Na otázku po vlivu USA na vývoj německé otázky 

odpovídá autor v závěru, že byl "zcela zásadní" (s. 34). To je vzhledem - byť zpočátku možná ne zcela chtěnému 

- nástupu USA do role lídra západního světa a jedné z supervelmocí poněkud banální. Na druhou otázku autor 

explicitně neodpovídá vůbec. Lze jen spíše vytušit, že ke změně postoje vedla Spojené státy "nesmlouvavá" 

politika SSSR, což rovněž není žádný intelektuálně vzrušivý závěr. O amerických diskuzích o poválečném 

uspořádání, roli USA v jeho rámci a vztahu především k SSSR v předmětné době zde není prakticky ani slovo, 

neboť vylíčení amerických představ o poválečném uspořádání se omezilo - a to ještě s podstatnými nepřesnostmi 

- na některé Rooseveltovy představy z válečné doby, konkrétně koncept "čtyř četníků". Stranou např. zůstal 

koncept "jednoho světa" a kolektivní bezpečnosti, které byly pro utváření amerických představ i praktické 

politiky neméně důležité. Vlastně jediným momentem, kterému se autor v tomto holedu věnuje, je Kennanův 

"dlouhý telegram", nicméně opomíjí, že jeho význam byl podmíněn též tím, že padl na velmi úrodnou půdu, 

kterou představovaly stále silnější pochybnosti o správnosti americké politiky vůči SSSR, a to nejen mezi 

republikány. Stručně řečeno, Kennan jasně pojmenoval to, o čemž řada politiků v té době již uvažovala. Poslední 

otázka, jakým způsobem USA zasahovaly, je nesrozumitelná (především není jasné, co je slovem "zasahovat" 

míněno) a autor se jí v textu i závěru úplně vyhnul. 

 Práce obecně ukazuje na rizika syntetických témat pro kvalifikační práce. Vzhledem k rozsahu 

bakalářských prací i erudici jejich autorů má výsledek dost často podobu rutinního učebnicového či 

encyklopedického přehledu. Tak je tomu i v případě předložené práce, kterou autor v průběhu přípravy navíc 

vůbec nekonzultoval. Stačil jen zčásti zapracovat připomínky zděšeného vedoucího k rukopisu předloženému 

sotva měsíc před odevzdáním práce. 

 Autor si očividně neudělal jasno v tom, jaký aspekt vlastně chce analyzovat, zda spíše okupační politiku 

nebo obecněji americkou politiku v tzv. německé otázce. Oba spolu těsně souvisí, ale nejsou úplně totéž. V práci 

se dosti nepřehledně prolínají, přičemž některé důležité komponenty německé otázky úplně chybí (např. problém 

okupace a kontroly Německa, mírové smlouvy, mírové konference), některé (reparace, mezinárodní status 

Německa) jsou spíše jen naznačeny. Název práce spíše evokuje, že tématem by měla být především okupační 

politika jako důležitá součást americké politiky v německé otázce - konec konců právě ona byla nástrojem, s 

jehož pomocí si USA pojišťovali, aby se emancipující se německé společnost a politika vyvíjely žádaným 

směrem. Jenže autor se v tomto případě soustředil prakticky výhradně na ekonomické aspekty,dokonce dodal i 

tabulky (např. Složení dovozů v rámci Marshallova plánu do západního Německa v letech 1948-1953), jejichž 

význam pro téma je velmi sporný, takže působí jako "vata". Zato mu z kontextu vypadávají (zcela nebo do 

vysoké míry) ostatní části okupační politiky jako kroky k výstavbě demokratického parlamentního sytému a 

převýchově německé společnosti (zahrnující mj. i potrestání nacistických zločinů a denacifikaci) a další. Jinými 

slovy: americký vliv se uplatňoval nejen na velkých konferencích, kterých si autor očividně užívá (někdy bez 

ohledu na to, zda se jejich jednání a závěry skutečně týkaly Německa), ale také prostřednictvím okupační 

politiky. 

 Vůbec nejasné je časové vymezení práce. Autor nikde nezdůvodňuje, proč své téma dovádí do počátků 

50. let., konkrétně do Schumanova a Plevenova plánu. Ano, západoevropská integrace jako nástroj překonání 



rozporů mezi západoevropskými státy a tudíž stabilizace sféry vlastního vlivu byla v zájmu USA, a proto ji 

podporovaly, ale o tom by se dalo říci podstatě více, než je suchý výčet jednotlivých aktivit, který trochu 

připomíná lidové čtení. Kromě toho v posledních větách této pasáže naznačuje, že proces znovuvyzbrojení SRN, 

který v této době začal, před sebou měl ještě poměrně dlouhou cestu. Téma tak končí nebo se spíše vytrácí bez 

jasného autorského záměru. Jen na okraj: v této části nikde není ani zmíněna událost tak zásadního 

geopolitického dosahu, jako je vznik NATO. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ: 

 Po formální stránce nelze práci nic podstatného vytknout. Je vidět, že autor dokáže formulovat a nečiní 

mu potíže napsat delší souvislý text.  

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE: 

 Celkový dojem z práce může být sotva jiný než velmi sporný: autor si vytyčil banální až problematické 

otázky, na něž zčásti banálně odpověděl a zčásti vůbec ne. Jediným kladem je jistá formulační suverenita, která 

se ovšem vytrácí tam, kde se autor neopírá o žádnou předlohu. Ukazuje to např. v závěru, kde tvrdí, že prodlevy 

při otevření západní fronty v Evropě vyplývaly z tradice americké izolacionistické politiky. I své vymezení 

pojmu izolacionismus ("neměšování do vnitřních záležitostí", s. 33) by se měl pokusit vysvětlit. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 

 Případné otázky pro obhajobu vyplývají se shora řečeného. Autor nechť se pokusí jasně jednoznačně 

vymezit téma, cíle a navrhnout a odůvodnit novou strukturu práce, která by jasně korespondovala s navrženým 

záměrem. 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA: 

 Konečný verdikt ohledně předložené práce není jednoduchý. Je vidět, že práce byla psána bez nějakého 

koncepčního rozmyslu a dlouhodobější přípravy. Autor jako by spoléhal na své formulační schopnosti, které sice 

potvrdil, ale zda to stačí, je na posouzení komise. Práce splňuje nároky kladené na IMS na tento typ 

kvalifikačních prací jen s největšími výhradami, nicméně ji doporučuji k obhajobě. Klasifikace "dobře" je podle 

mého názoru nejlepší možné hodnocení, klasifikaci "neprospěl" bych ovšem nepovažoval za neodůvodněnou. 

 

 

19.8.2015 

 

 

 

          Jaroslav Kučera 


