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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

Autor se zabývá pozadím, hlavními událostmi a průběhem a dopady americké politiky vůči Sýrii během (stále 

probíhající občanské války) za Obamovy administrativy. Analyzuje strategické zájmy USA v regionu, klíčové 

komponenty americké zahraniční politiky na regionální (ale do jisté míry i na globální úrovni – obecné principy 

utvářející americkou zahraniční politiku dlouhodobě, např. podpora demokracie a lidských práv)a 

bezpečnostními a politickými faktory, které nakonec vedly k určité korekci Obamova přístupu (zejména vzestup 

tzv. Islámského státu v Iráku a posléze v Sýrii).   

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

Jak sám autor uvádí, zejména v případě boje proti Islámskému státu je tematika stále vysoce aktuální, ale 

zároveň nedořešená, jelikož boj proti této teroristické organizaci nadále probíhá. Je tedy obtížné hodnotit dopady 

amerického působení v zemi ve všech oblastech. Na druhou stranu, již nyní je možné (např. i v kontrastu 

s postupem Obamova nástupce Donalda Trumpa) zhodnotit efektivitu Obamovy politiky jako celku. Souhlasím 

s autorovým hodnocením, že hlavním problémem Obamovy politika byla její nedůslednost a často i nečitelnost – 

opoziční skupiny v Sýrii, ale i mezinárodní partneři (Spojené království, Francie) očekávaly v řadě případů 

jednoznačnější vyjádření z Bílého domu a ze State Departmentu; podpora poskytovaná tzv. „vetted opposition“ 

byla špatně navržená a vycházela z nepřesných informací o situaci v zemi; pozdější užší spolupráce s Kurdy sice 

přinesla zlepšení v boji proti Islámskému státu, ale vedla k zhoršení vztahů s Tureckem. Osobně vnímám jako 

klíčový moment zlomu, kdy Obamova administrativa ztratila vzhledem k Sýrii výrazně na důvěryhodnosti, 

překročení „červené čáry“ po chemických útocích spáchaných v Sýrii pravděpodobně vládními vojsky Asadova 

režimu.  

Práce má logickou strukturu, kapitoly na sebe dobře navazují a postupují od obecnějších/konceptuálních otázek 

k otázkám praktičtějším, konkrétněji zaměřeným. Autor využívá širokou škálu odborných zdrojů, které v úvodu 

práce i dostatečným způsobem analyzuje. S jeho závěry lze souhlasit, jsou podloženy relevantními argumenty a s 

dopady, které v závěru práce i v jednotlivých kapitolách zmiňuje, lze do značné míry souhlasit.     

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Práce nevykazuje ve formální a jazykové oblasti žádné zásadní nedostatky. Citace a odkazy na použité zdroje a 

literaturu jsou zpracovány standardně a konsistentně. Jazykový projev je rovněž na odpovídající úrovni 

vyžadované od diplomové práce. Text obsahuje všechny formální náležitosti.      

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Práci považuji za velmi zdařilou a to jak s ohledem na formální zpracování, tak zejména na její obsah – dle mého 

názoru se jedná o velmi zdařilou analýzu Obamovy politiky vůči Sýrii zasazenou do širšího kontextu dění 

v regionu. Jak již zmiňuji výše, některé aspekty amerického přístupu zejména s ohledem na jejich dopady bude 

možno zhodnotit až s větším odstupem, takže autorovy závěry lze považovat za předběžné – ale z tohoto pohledu 

jsou logické a vyargumentované. Zároveň bych podotkl, že přesto, že autor Obamu za jeho kroky spíše kritizuje, 

není práce napsána jednostranně.    

  

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

1. Jak velký vliv dle názoru autora sehrála při formulaci americké zahraniční politiky v Sýrii skutečnost, že USA 

se často (i dle vyjádření některých představitelů administrativy) nedostávalo přesných informací o situaci 

v zemi? Mohl tím být výrazně ovlivněn například výběr skupin, které se USA rozhodly podporovat (s tím, že 

tento výběr byl později často kritizován)?  



6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením A (výborně).  

 

 

Datum:         Podpis: 

14. 6. 2018 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


