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Předložená práce Kamily Poláškové se věnuje analýze debaty ohledně úplného jaderného 

odzbrojení, která v současné době probíhá ve Spojených státech. V první části autorka představuje 

historický vývoj snah o úplné jaderné odzbrojení, přičemž se soustředí na konceptuální posun, který 

nastal po roce 1991 s rozpadem Sovětského svazu. Poté už se věnuje samotné debatě, přičemž 

nejdříve vymezuje hlavní konceptuální spory mezi odpůrci a zastánci úplného jaderného odzbrojení. 

V další části pak navazuje zhodnocením nejdůležitějších konkrétních překážek včetně 

navrhovaných řešení na jejich odstranění. V závěru pak zasazuje dílčí zjištění do obecnějšího 

kontextu americké zahraniční politiky.  

 

Předkládaná práce je v podstatě důkladně zpracovanou analýzou akademické debaty, která v 

současnosti ve Spojených státech probíhá. Z metodologického hlediska je takový přístup přínosný, 

neboť se čtenář může přehledně zorientovat v hlavních bodech této poměrně komplexní 

problematiky. Pokud by práce nebyla omezena rozsahem, bylo by vhodné více rozvést teoretická 
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východiska i politické souvislosti u jednotlivých témat, případně podrobněji rozvést vazbu na 

reálnou politiku. Závěry autorky se opírají hlavně o kritické zhodnocení jednotlivých argumentů, 

což je sice u prací tohoto typu v pořádku, nicméně lze zmínit například i historické události jako 

významné precedenty pro chování velmocí v této oblasti. 

 

Z obsahového hlediska by šlo zaměřit se ještě intenzivněji na klíčová sporná témata, 

zejména v poměrně vyhrocené debatě ohledně potřebnosti a užitečnosti jaderných zbraní. Tam se 

vytváří prostor pro ještě hlubší proniknutí do samotné podstaty sporu, včetně jeho politických i 

ekonomických přesahů. V části týkající se odstranění konkrétních překážek by byl vhodný odkaz na 

nějaký konkrétnější dokument či navrhovaný postup, jak daného cíle dosáhnout (pokud vůbec 

existuje). Jinak autorka správně uvádí, že realizace je v současné době značně utopická.   

 

Z formálního hlediska je práce na velmi dobré úrovni. Autorka se vyjadřuje srozumitelně a 

věcně. Poznámkový aparát a seznam literatury odpovídá formátu bakalářské práce, autorka vhodně 

využila internetové zdroje pro novější trendy a události. 

Celkově se tedy jedná o bakalářskou práci, která splňuje formální a technické požadavky a 

která odpovídajícím způsobem reflektuje složitou akademickou debatu. Doporučuji ji proto 

k obhajobě s hodnocením výborně. Je též způsobilá k publikaci v případném sborníku studentských 

prací. Při obhajobě navrhuji zaměřit se na podrobnější prozkoumání základů koncepčního sporu 

ohledně užitečnosti jaderných zbraní a jeho politickým a ekonomickým souvislostem.  
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