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Posudek oponenta bakalářské práce 

 

Dominik MÜLLER, Americko-jugoslávské vztahy v době Kennedyho 

administrativy (1961–1963), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav světových 

dějin, Praha 2017, 114 stran rukopisu. 

 

 Dominik Müller se rozhodl ve své bakalářské práci analyzovat vztahy mezi Jugoslávií 

a Spojenými státy americkými v době Kennedyho administrativy. V úvodu práce si vytkl hlavní 

cíle, které jsou dle mého názoru na bakalářskou práci možná až příliš ambiciózní. Tato 

„ambicióznost“ je patrná v tom, že autor vlastně napsal svým rozsahem práci, která by uspěla i 

jako „diplomka“. Kromě toho, že se Müller rozhodl analyzovat vzájemné vztahy, se ještě 

zaměřuje na analýzu zrodu a vývoje jugoslávského zájmu o myšlenku nezúčastněnosti a na to, 

jakou měla tato politika vliv na vzájemné vztahy mezi USA a Jugoslávií.  

 

Struktura práce je do značné míry logická. Dle mého názoru autor nemusel tak do 

hloubky rozebírat dění v Jugoslávii, jak učinil ve druhé kapitole. Spíše se mohl (i vzhledem 

k tomu, že se jedná o bakalářskou práci) věnovat pouze vzájemným vztahům (tato kapitola se 

se jmenuje „Jugoslávie a Spojené státy americké v letech 1945–1960“, přesto v její první části 

se jedná především o vnitřní vývoj v Jugoslávii a její vztah s Moskvou). Pokud by na zařazení 

této části i tak trval, stálo by za to ji podložit větším množstvím studií a odborné literatury. 

Autor zde totiž čerpá především z knihy Jožeho Pirjevce Jugoslávie 1918–1992: vznik vývoj a 

rozpad Karadjordjevičovy a Titovy Jugoslávie (Praha 2000). To je ovšem jediná výtka, kterou 

k této bakalářské práci mám. Autor i v dalších částech práce často (a v tomto případě si i 

myslím, že to smysl má) analyzuje vnitřní dění v obou sledovaných zemích a hlavní aktéry 

zahraniční politiky. Co se týče použité literatury a zdrojů, Müller převážně čerpal z edic 

Foreign Relations of the United States a z Papers of John F. Kennedy, které jsou obě dostupné 

na internetu.    
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V závěrečném hodnocení bych chtěl autora pochválit za výběr zajímavého tématu, sám 

jsem s velkým zaujetím četl podkapitolu, jež se věnuje otázce účasti latinskoamerických zemí 

na konferenci v Bělehradě a její dopady na vztahy mezi Jugoslávií a Spojenými státy 

americkými. Jak je patrné z mého posudku, jedná se o velmi kvalitní bakalářskou práci, která 

splňuje všechny nároky kladené na tento typ kvalifikační práce na Filozofické fakultě 

Univerzity Karlovy, a proto ji s radostí doporučuji k obhajobě. Současně navrhuji hodnocení 

výborně. 

 

V Praze 3. 9. 2017 

 

 

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. 

Ústav světových dějin FF UK   


