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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Diplomová práce Markéty Kučové představuje detailní analýzu polské zahraničně-
bezpečnostní politiky s důrazem na polsko-americké spojenectví po konci studené 
války. Práce tak má svou nezpochybnitelnou relevanci jak pro bezpečnostní studia, 
tak i v kontextu bezpečnostní politiky v našem regionu. 

Práci chybí explicitně formulovaná otázka, tu však nahrazuje deklarovaný cíl ukázat, 
že „polsko-americké vztahy jsou svým vývojem a současnou podobou ve smyslu 

reciprocity a vzájemné provázanosti postaveny spíše na konsensu než na donucování z 

pozice silnějšího partnera či strachu z jeho opuštění.“ Tato hypotéza je zřetelně 

teoreticky vymezená vůči alternativám, např. že vztah je založen na mocenské 

asymetrii. 

Formulovaný cíl odkazuje na několik konceptů rozebíraných v první kapitole: teorie 

asymetrie, alianční bezpečnostní dilema a strategická kultura. Asymetrie dává 

základní rámec polsko-americkým vztahům, strategická kultura dává kontext 

politickému rozhodování a alianční bezpečnostní dilema by mělo poskytovat hlavní 

analytické nástroje pro zkoumání dynamiky vzájemných vztahů. 

Aplikace teoretických východisek se primárně projevuje v zařazení kapitoly o 

historických základech polské strategické kultury. Historická zkušenost dala polské 

strategické kultuře do vínku důraz na teritoriální obranu a potřeba silných 

teritoriálních garancí, skeptický vztah k západoevropským partnerům a obavy 

z Ruska.  

Kapitolou o historických základech strategické kultury však přímý vztah mezi 

empirickou analýzou a diskutovanými teoriemi končí. Třetí kapitola shrnuje polské 

strategické dokumenty a čtvrtá popisuje vývoj americko-polských vztahů od Obamy 

k Bidenovi. Pátá „interpretační“ kapitola by tak měla sloužit k aplikaci aliančního 

bezpečnostního dilematu na americko-polské vztahy. Bohužel tato aplikace se 

omezuje občasné použití termínů „obava z opuštění“ a „obava ze zatažení“. Z textu 

ani struktury této kapitoly není zřejmé, jak je alianční bezpečnostní dilema přispívá 

k porozumění případu, popř. jak jsou jeho teoretické předpoklady případovou studií 

vyvráceny. I tato kapitola je tak dominantně deskriptivní. 
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Vedlejší kritéria: 

Práce je napsaná čtivou formou bez zjevných pravopisných či stylistických 
chyb a dodržuje veškerá formální pravidla. 

Celkové hodnocení: 

Hlavní přínos diplomové práce Markéty Kučové tkví v detailním empirickém 
popisu americko-polských bezpečnostních vztahů. Deskriptivnost však 
rozhodně nebyla ambicí této diplomové práce. Teoreticko-konceptuální 
aparát je v práci obsažen autorka formuluje závěry, jež se na rozebírané 
koncepty odkazují. Těmto závěrům však, s ohledem metodologicky slabé 
propojení teorie a empirie, schází přesvědčivost. 

Výsledná známka: C  
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