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PředloŽená práce Vladislava Klimeše se zabývá problematikou ekonomických sankcí, které
SPojené státy uvalily na Indii v důsledku indických jaderných testů v roce 1998. Autor v první části

mezinárodněpolitický kontext, ve kterém se jaderné testy odehrály. Poté podrobně
Představuje ŠirŠÍ
rozebirá reakci

USA ve formě požadavků vzneserrých na Indii

a

donucovacích prostředků ve formě

ekonomických sankcí. Dalšíčást analyzuje diplomatická jednání, která následovala mezi oběma
zeměmi, TěŽiŠtě práce pak spočívá ve zhodnocení elektivity amerických sankcí, respektive pokus o
vYsvětlení jejich neúČinnosti.Y závěrečnémobecnějším zhodnocení autor

docházík závěru, že

americké sankce od počátku neměly přílišvelký potenciál
ýraznějinegativně ovlivnit irrdickou
ekonomiku, a Že jejich zostření nebylo z širšíhostrategického pohledLr výhodné ani pro samotné
Spojené státy.

Práce je podnětnou případovou studií k aktuálnímu tématu používáni ekonomických sankcí

k dosaŽení cílŮ politiky kontroly nukleárních zbraní. Z metodologického hlediska by

jí možná

ProsPělo Úvodní teoretičtějšívymezení problematiky ekonomických sankcí a jejich využitiz
hlediska mezinárodního práva i politiky. Autor také na několika místech naznačuje možnost
srovnání se sousedním Pákistánem, kde byly americké sankce účinnější.Rozšířenítéto komparace
bY bYlo jistě přínosné, ale zřejmě by pakpřesahovalo rozsah takto koncipované bakalářské práce.
Úvodu bY kromě základni charakteristiky indického jaderného programu mohlo být více prostoru

věnováno americko-indickým ekonomickým vazbám, které jsou z hlediska ekonomických sankcí

klíčové.

Z obsahového hlediska se autor se téžmohi více věnovat dalším důkazůmpro svoji
Pozitivním zpŮsobem provokativnítez,i, že americké sankce nebyly od počátku kcrncipovány tak,
abY zásadním zpŮsobem narušily rozvíjejícíse americko-indické vztahy. Analyticky přínosné by

bYlo také zaměření se na proces tvorby americké zahraničrrípolitiky, nebot' zejména v tomto

V

případě hrál význanrnotr roli Kongrcs. iehož nozicc nenrltsela bÝt v riplnct-n sottladlt

s

administrativou Billa Clintona. V závěru šlo téžzmínit vliv Čínyjako sousední nukleární mocnosti
a obecnější otázky údajně pokrytecké americké

politiky kontroly jaderných zbraní, která například o

velmi pravděpodobné existenci atomového arsenálu Izraele taktně mIčí.Z formálního hlediska není
úplně vhodné citovat v několika po sobě jdoucích poznámkách stále stejnou stránku stejného díla,

už pro r,yváženost je dobré potvrdit uváděné informace iu jiného zdroje. V seznamu literatury je
pak lépe hovořit o primárních pramenech a ne o primární literatuře,

Přes r,ryše uvedené připomínky, které se spíšetýkají možností rozšířeníazpracování dalších
přesahů problematiky se jedrrá o velmi důkladně zpracovanou bakalářskou práci, která splňuje

formální a technické požadavky. Proto

ji doporučuji k obhajobě

a navrlruji hodnocení

výborně až

velmi dobře v závislosti na výsledku obhajoby. Při ní navrhuji zaměřit se na zasazení závěrů práce
do obecnějšího kontextu v rámci probíhajícíchdebat ohledně efektivní sankčnípolitiky a

problematiky režimu jaderného odzbrojení.
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