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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): Autorka formuluje svůj 
cíl takto: „Americká  zahraniční  politika  sledovala  takové  zájmy,  které  se  vždy  nějakým 
způsobem vztahovaly k její národní bezpečnosti, ekonomickému rozvoji a domácí politice. 
Cílem této práce je sledovat, jak tyto zájmy proměňovaly vztah USA k regionu Latinské 
Ameriky.“ (5)1Z této formulace tedy nevyplývá výzkumná otázka, kterou by si autorka 
položila, její práce je spíše líčením událostí a souvislostí. Obsah práce odpovídá názvu, se 
zdůrazněním role hlavních aktérů tehdejší americké zahraniční politiky: Henryho Kissingera, 
Richarda Nixona a Geralda Forda.  

2.  VĚCNÉ  ZPRACOVÁNÍ  (náročnost,  tvůrčí  přístup,  argumentace,  logická  struktura, 
teoretické a metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
V předložené  bakalářské  práci  se  objevují  obecně  známé  věci  –  bezpochyby  nevábné 
vměšování USA do vnitřních záležitostí obou latinsko-amerických států v době, kdy stále 
probíhala studená válka a  kdy se americké administrativy obávaly,  že někde v Latinské 
Americe vznikne „nová Kuba“, tedy území ovládané a využívané Sovětským svazem. Práce 
nepřináší nové poznatky, připadá oponentovi,  V Závěru čteme poněkud zvláštní tvrzení, 
které se objevilo již v předchozím textu: „V tomto případě [Argentiny] se Američané na 
puči podíleli tím, že v 60. letech přispěli k modernizaci Argentinské [sic!] armády.” (29) 
Podle této logiky by podobný příspěvek armádám Spojeného království  nebo Spolkové 
republiky  měl  vést  rovněž  k  puči,  a  to  prokazatelně  nevedl.  Práce  je  vcelku  slušně 
zpracována,  má  logickou  strukturu,  literatura  je  vcelku  adekvátní,  Oceňuji,  že  autorka 
pracovala  i  s  webovým  archivem  Senátu  USA.  Práce  Milana  Syručka  je  spíše  dílem 
novináře se spoustou dalších zájmů než akademickým. 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů 
na literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): Jazykový projev je vcelku 
v pořádku, i když anglické rezumé není na adekvátní jazykové úrovni (například užívání 
předpřítomného času/perfekta místo času minulého/préterita).  H.R.  Haldeman (srv.  11)) 
nebyl „náčelníkem generálního štábu Bílého domu“, ale pouze šéfem štábu Bílého domu. 
Nedodržení gramatické shody: „Američané musely“ (15). Autorka uvádí, že Rafael Videla 
byl  v roce 1981 „svržen“.  Spíše by odpovídalo pravdě,  že jej  vystřídal  Roberto Viola, 

1 Odkazy se vztahují ke stránkám bakalářské práce ve formátu pdf.



přičemž  vojenská  diktatura  pokračovala  až  do  jeho  zhroucení  v důsledku  porážky  ve 
falklandské válce (1982)

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce,  silné a 
slabé  stránky,  originalita  myšlenek,  naplnění  cíle  apod.):  Práce  je  slušně  zpracována, 
pracuje s – většinou – kvalitními prameny, Originalitu myšlenek jsem v práci nenašel. 

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

(l) Zkuste definovat Vámi často používaný pojem „národní zájem“. 
(2) Jaký je podle Vašeho názoru přínos Vaší práce?

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
Doporučuji k obhajobě, navrhuji známku C až D, podle průběhu obhajoby. 
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