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Autor si za cíl své bakalářské práce vybral objasnění zásadních příčin, proč se 

nepodařilo stabilizovat Jižní Vietnam jako fungující stát během Johnsonovy a Nixonovi éry. 
Časový limit je ohraničený Pařížskou mírovou smlouvou z roku 1973. U obou prezidentů je 
představena jejich administrativa, která hrála roli v prezidentských rozhodnutích a jejich 
rozdílný přístup k vedení války. Pro příčiny krachu Jižního Vietnamu se věnoval jeho 
vnitřním poměrům. Okrajově jsou též zmiňovány vlivy SSSR a ČLR a nedobrovolné zapojení 
ostatních států Indočíny. Pro zpracování tématu si autor zvolil komparativní metodu. 

Po obsahové stránce dle mého názoru splňuje požadavky na bakalářskou práci, pouze 
v závěru bych očekával podrobnější vysvětlení k čemu autor dospěl, především při porovnání 
přístupů obou amerických prezidentů, ať již bylo jejich pojetí různé nebo stejné. Také by bylo 
vhodné, kdyby autor v závěru více vyslovil svůj vlastní názor.  

Po formální stránce bakalářská práce bohužel vykazuje určité nedostatky. Za 
nejvážnější považuji poměrně malé uvádění odkazů na použité informace (především s. 16-
21, 27-29), na což jsem autora během konzultací upozorňoval, společně s poněkud dlouhými 
odstavci, kdy je například kapitola 4.2.1 jeden odstavec na téměř 1,5 strany. 

K menším nedostatků patří částečné neudržení stylu psaní odkazů na citace (s./str.), 
například na s. 19, 20, 34, 35 a mezi uvedenými periodiky na s. 37 u článku B. B. Falla chybí 
ročník časopisu. Autorovi se také vymstily ne zrovna spolehlivé automatické funkce 
programu MS Word, příkladem jsou chyby v Úvodu a velká písmena za tečkami, kde nemají 
být (názvy měsíců, …) 

 
Jako doplňující otázku navrhuji, podrobněji vysvětlit společné a rozdílné znaky obou 

amerických prezidentů a také objasnit vlastní pohled autora. 
 
Práci doporučuji k obhajobě a celkově navrhuji ohodnotit bakalářskou práci 

v závislosti na obhajobě známkou velmi dobře nebo dobře. 
 
V Praze 6. června 2010 
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