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Mgr. Aleš Vytečka absolvoval celé studium doktorského programu iberoamerikanistika
podle studijního plánu. Zkoušky skládal v předepsaných termínech a všichni examinátoři
oceňovali nejen jeho obsáhlé faktografické znalosti a vynikající orientaci ve stávající
literatuře, ale především jeho schopnost zformulovat vlastní stanoviska a obratně je hájit.
K tomuto průběhu studia přispěly nepochybně i doktorandovy úspěchy pří získávání
stipendií, která mu umožnila pobyty na zahraničních universitách. Aleš Vytečka tak
absolvoval dva pobyty ve Spojených státech, kde pracoval především v kongresové knihovně
ve Washingtonu a jeden pobyt v Chile, tady navštěvoval od června do prosince 2007
přednášky na diplomatické akademii Andrése Bella a studoval jak v knihovně této instituce
tak v chilské národní knihovně Vzhledem k tématu disertace byla velkým přínosem zejména
práce ve washingtonské kongresové knihovně, poprvé zde pracoval během studijního pobytu
na American University v srpnu až prosinci 2005 a poté v lednu až sprnu 2006 v rámci
programu Visiting Scholar opět na American University, Washington D.C.
V disertaci s titulem Formation ofthe United States Foreign Policiy towards Latin America,
1848-1898 sleduje Vytečka problematiku latinskoamerické politiky Spojených států v druhé
polovině devatenáctého století, tedy v době, kdy se ve dvou fázích formovaly programy, jež
potom USA prováděly s větším, či spíše menším úspěchem v první třetině století dvacátého.
Vytečka ani nemůže jinak a zachovává schéma tradiční historiografie, pro níž je důležitým
mezníkem latinskoamerické politiky Washingtonu občanská válka. Je to pochpitelné zejména
s ohledem na tvúrce americké politiky vúči jižním sousedúm do roku 1861, v občanské válce
poražení jižané měli v Latinské Americe jiné zájmy než nakonec vítězní seveřané, určující
podobu americké zahraniční politiky po roce 1865 resp. po skončení rekonstrukce. Hlavním
předmětem Vytečkova zájmu jsou pak osmdesátáa devadesátá léta, tedy období, kdy se USA
stávají eknomicky nejsilnějším státem světa, přičemž je ovšem rúst ohrožován krizemi
inspirujícími podnikatelské kruhy k intervencím u představitelú americké výkonné i
zákonodárné moci ve propěch aktivní zahraniční politiky především v Latinské Americe a
Tichomoří. Vytečka studuje hlavní akce amerických diplomatú a ministerstva zahraničí
v jižním sousedství USA a analyzuje jejich výsledky v podobě procesu vytváření koncepce,
která se prosadila ve své definitivní podobě na samém konci devatenáctého století. Základem
práce jsou publikované prameny k politice Spojených státú vůči Latinské Americe a
sekundární literatura, k jejímž závěrúm přistoupil Vytečka s potřebnou mírou kritičnosti a
dúkladnou znalostí publikovaných dokumentú. Práce tak není jen kvantitatnivním rozšířením
stávající bibliografie, ale užitečným příspěvkem v nekončící diskusi. Především závěrečná
část disertace je tak kvalitní, že bude publikována ve španělské verzi v ročence IberoAmericana Pragensia.
Odevzdáním disertační práce splnil Mgr. Aleš Vytečka všechny povinnosti studenta
doktorského programu v míře, která víc než odpovídá příslušnému zákonu a všem předpisům
o této formě studia.
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V Praze, dne 5. srpna 2008.

PrM.

Ško~it I

\

. Jo ef Opatrný

