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Posudek na bakalářskou práci Dominik Müllera Americko-jugoslávské vztahy 

v době Kennedyho administrativy (1961-1963), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 

Ústav světových dějin, Praha 2017, 114 stran rkp. 

  

 Dominik Müller si pro svoji bakalářskou práci zvolil velmi zajímavé a rovněž 

atraktivní téma – analýzu americko-jugoslávských vztahů na počátku šedesátých let 20. 

století, konkrétně v době, kdy byla ve Washingtonu u moci administrativa demokratického 

prezidenta Johna F. Kennedyho. Druhým velkým bodem zájmu, tak trochu nevyřčeným, který 

nicméně s „hlavním příběhem“ úzce souvisí, je role Socialistické federativní republiky 

Jugoslávie v Hnutí nezúčastněných. Spojit oba tyto „linky“ v jedné práci nebylo 

metodologicky ani věcně snadné, tím spíš, že se jedná o „pouhou“ bakalářku. Dominik Müller 

to nicméně, čímž poněkud předesílám pozitivní hodnocení celé práce, dokázal, což mě jako 

vedoucího práce velmi těší. 

 

 Struktura Müllerovy práce je zjevně velmi dobře rozmyšlená, a proto také logická. 

V první kapitole rozebral poměrně pečlivě (možná až zbytečně detailně) politickou a 

společenskou situaci v Jugoslávii včetně poválečné rekonstrukce země, roztržky se 

Sovětským svazem i vztahy se Spojenými státy do nástupu Kennedyho vlády. Druhá kapitola 

je již konkrétní, velice solidní analýzou jugoslávsko-amerických vztahů, včetně Titovy 

návštěvy USA, nástupu Geroge F. Kennana na post velvyslance v SFRJ, stejně jako 

diplomatických jednání ve Vídni, v Berlíně a v Bělehradě. Čtvrtou kapitolu autor věnoval 

pozici SFRJ v Hnutí nezúčastněných včetně bělehradských jednání v roce 1961. Poslední, 

pátá kapitola je analýzou jugoslávsko-amerických vztahů v dalších dvou letech v souvislosti 



                                

 

 

 

 

 

 

Ústav světových dějin  

 
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 
IČ: 00216208 
DIČ: CZ00216208 

 
Tel.: (+420) 221 619 203 
Fax: (+420) 221 619 385 
Mobil: (+420) 724 059 752 

 
jaroslav.valkoun@ff.cuni.cz 
http://usd.ff.cuni.cz 
makovar@atlas.cz 

   
 

 

se vším, co se do nich nějakým způsobem promítalo, včetně, například, kubánské (karibské) 

krize. 

 

 Vezmeme-li v potaz, že se jedná o „pouhou“ bakalářku, odvedl autor výbornou práci. 

Jeho analýzy vycházejí z pečlivého studia vydaných pramenů (zejména z Foreign Relations of 

the United States a z Papers of John F. Kennedy) i odborné literatury, a to jak anglo-

americké, tak jugoslávské provenience. Dominik Müller tak jednoznačně prokázal, že zvládl 

nejenom svoje téma jako takové, ale rovněž základy historikova „řemesla“, že umí nalézt 

podstatu věci, oddělit podstatné od nepodstatného, zásadní od ilustrativního. Poznámkový 

aparát je v pořádku, stejně jako stylistická úroveň Müllerovy bakalářské práce – autor 

prokazatelně umí kultivovaně a čtivě psát, a to v případě, kdy píše odborný text. 

 

 Ze všech výše uvedených důvodů je, doufám, jasné, že bakalářskou práci Dominika 

Müllera pokládám za kvalitní příspěvek k danému tématu a že ji jednoznačně doporučuji 

k obhajobě s navrhovaným klasifikačním stupněm „výborně“.  

 

 V Praze, 4. září 2017 

  

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 

Ústav světových dějin FF UK  

 


