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Posudek vedoucího na bakalářskou práci: 

Střelcová, Andrea: Politika americké okupační správy v Japonsku, její reflexe a dopady 
na americko-japonské vztahy. IMS FSV UK, LS 2009/2010 

 
 Andrea Střelcová si jako téma své práce zvolila americkou okupační politiku 
v Japonsku v letech po druhé světové válce. Zaměřila se na zhodnocení jednotlivých 
provedených reforem a jejich přínosu, zásadní zlom, který do politiky okupační správy 
přinesla Studená válka, a na dopady okupace na poválečný politický a hospodářský vývoj 
v Japonsku a na bilaterální vztahy Tokio-Washington. 
 Autorka při zpracování textu využila primární i sekundární zdroje. Z těch primárních 
lze zmínit jak některé dobové dokumenty, které jsou pro pochopení problematiky stěžejní, tak 
paměti přímých aktérů poválečného dění v Japonsku. Z hlediska vyváženosti práce je 
důležité, že kolegyně kromě publikací amerických autorů využila i zdroje japonské, například 
memoáry několikanásobného poválečného předsedy vlády Jošidy.   

 Práce je logicky strukturována podle chronologického pořadí událostí – v její první 
části autorka hodnotí počáteční fázi okupace, hlavní reformy, které byly prosazeny a 
implementovány a jejich přijetí japonskou společností. V druhé části pak zmiňuje politiku tzv. 
„opačného kurzu“ a postupnou změnu v přístupu Washingtonu k poválečné roli Japonska 
v nově se formujícím mezinárodněpolitickém uspořádání. Samostatná podkapitola je 
věnována dopadům okupace na vztahy obou zemí po ukončení americké správy v roce 1952.  
 Americká okupace Japonska je tématem, které bylo zejména v zahraniční literatuře již 
poměrně podrobně zpracováno. Autorka se proto nespokojuje s pouhou prezentací jakéhosi 
přehledu hlavních momentů okupační správy, ale často nabízí i svoje vlastní kritické 
zhodnocení těchto událostí. Právě tuto analytickou část považuji za největší přinos práce, byť 
i z hlediska čistě faktografického se jedná o velice dobře napsaný text. Politika americké 
okupační správy v Japonsku dodnes vyvolává mnohé polemiky a je různými autory 
interpretována často dosti odlišně. Toho si je vědoma i autorka, která kromě svého (zpravidla 
argumentačně velice dobře podloženého) nabízí i další možné interpretace jednotlivých 
sporných bodů. 
 Práce je čtivě napsána a i z hlediska jazykového je na velice dobré úrovni. Gramatické 
chyby a stylistické neobratnosti se v ní vyskytují ojediněle (což je z dnešního pohledu spíše 
výjimka). Citační aparát je v celé práci konsistentní a odpovídá stanoveným požadavkům. 
 Práci lze snad vytknout to, že některé pasáže by mohly být podrobněji rozvedeny a 
některým problémům by se mohlo dostat podrobnějšího vysvětlení, zároveň je však nutno mít 
na paměti omezený rozsah, který nelze výrazným způsobem překročit. Rozčlenění použitých 
pramenů a literatury na konci práce není uděláno zcela přesně, jelikož již zmíněné memoáry 
jsou zařazeny mezi sekundární literaturu – domnívám se však, že v tomto případě se jedná o 
nedostatek zcela okrajový.  
 Na základě výše uvedených skutečností doporučuji, aby práci Andrey Střelcové bylo 
při obhajobě uděleno hodnocení výborně. Zároveň navrhuji komisi pro bakalářské státní 
zkoušky zvážit udělení pochvaly děkana za výbornou závěrečnou práci.        
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