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Charakteristika práce: 
Autorka si za téma svojí bakalářské práce zvolila v sekundární literatuře poměrně velmi dobře 
probádanou a  zpracovanou otázku konference v Camp Davidu v roce 1978. Jak je všeobecně 
známo, jednalo se o konferenci, která v mezinárodních vztazích a na poli mezinárodní diplomacie 
sehrála významnou historickou zlomovou úlohu v tom, že zde Izrael uzavřel s Egyptem jako  
prvním arabským státem mír. Autorka se rozhodla celou tuto událost zpracovat z pohledu osobní 
role amerického prezidenta Jimmyho Cartera na průběh a výsledek dané konference a zároveň pak 
sledovat, jak se  výsledky a zkušenost z Camp Davidu odrazily na pokračující Carterově zahraniční 
politice (nikoliv  pouze té blízkovýchodní). 
Autorka práci pak dle svých vlastních slov metodologicky pojímá jako „deskriptivní historickou 
stať“, která se prolíná s „analýzou situace“. Takovéto nastavení práce je možné považovat za 
legitimní. Stejně tak jako volbu obsahu jednotlivých kapitol, kde je první část věnována přímo 
osobě J. Cartera, druhá se zabývá rámcem situace na Blízkém východě v od šestidenní války v roce 
1967, třetí kapitola se zaměřuje přímo na jednání v Camp Davidu, ta následující na jeho výsledky a 
poslední pátá se pak pokouší o určení vlivu výsledků Camp Davidu na další Carterovu zahraniční 
politiku. 
Zarážející však je, že si autorka v úvodu, který je obyčejně pokládán za základní pilíř obdobných 
deskriptivně-analytických historických prací, nestanovuje žádnou relevantní hypotézu, ani si zde  
nestanovuje žádné jednoznačně definované cíle. Ano, autorka tak do jisté míry činí již v anotaci, 
kde konstatuje, že „hlavním cílem bakalářské práce … je popsat samotnou konferenci, její dopady 
na Carterovu zahraniční politiku a analyzovat, jaký vliv měla v této době americká iniciativa na celý 
blízkovýchodní mírový proces.“ To však nemá být hlavní úlohou anotace a naopak by tato pozice 
měla připadnout úvodu práce, kde je dostatek místa na detailnější vysvětlení problematizace těch 
kterých konkrétně pokládaných otázek či zvolené hypotézy. Tímto způsobem autorka vnáší do 
svého díla určitý strukturální chaos, jež se pozdějí týká také závěru práce, v níž bychom za 
normálních okolností očekávali odpovědi na v úvodu položené otázky. Otázku změny kurzu 
americké zahraniční politiky po Camp Davidu sice autorka řeší (a to velmi dobře) již v poslední 
(páté) kapitole, otázkou se však potom stává, jakou roli ma v pojetí autorky hrát závěr práce. Jedná 
se o něco více než o pouhý přílepek věnující se z podstatné části odkazu Jimmyho Cartera v 
současné době? Takovéto pojetí závěru (a ani úvodu) nepovažuji za úplně přínosné.

Další připomínky:
 Autorka již v úvodu prohlašuje, že čerpá „z velkého počtu publikací“ a také že se rozhodla 

práci obohatit z dobových článků amerických periodik. Zde se poněkud rozcházíme v 
názoru, protože nejsem přesvědčený o tom, že celkem čtyři citované články z Washington 
Post, doplněné o jeden článek z International Affairs a jeden z databáze Facts on File World 
News Digest je možné u historické stati považovat za velký anebo vůbec odpovídající počet 
dobových zdrojů (z klíčového období 1978- 1980).

 Autorčina práce se zdroji není zcela ideální. V jejich seznamu by bylo přístě vhodnější 
odlišit sekundární literaturu od primárních pramenů, či oddělit monogragie od odborných a 
novinových článků. Navíc je možné najít v citovaní prací řadu nepřesností a chyb. William 
B. Quandt je, přestože se jedná o klíčového autora, mnohonásoně uváděn jako Quand (již od 
druhého uvedení jeho jména na str. 7). Přívlastek jeho knihy Camp David je z Peacemaking 
and Politics opakovaně zaměněňován za Peacemaking and Policy (např. str. 7). U 



citovaných Dějin Spojených států je jako jediný autor uveden David E. Shi (str. 39 a 44), 
ačkoliv má kniha autory dva (druhým je George B. Tindall).

 Poněkud nechápu autorčin důvod pro zařazení půlstránkového profilu Jimmyho Cartera na 
úvod první kapitoly. Jaký smysl má uvádění několika zcela selektivních informací, které 
svým pojetím připomínají úvodní odstavce z internetové encyklopedie Wikipedia? A jaký je 
vůbec zdroj těchto informací? V textu žádný uveden není a těžko lze předpokládat, že 
autorka daná data vyprodukovala sama.

 Na str. 19-21 autorka osmkrát za sebou čerpá z knihy Marka Čejky, Izrael a Palestina. 
Podobnému přepisování jediného zdroje by bylo lepší se vyhnout.

 Na str. 20 autorka hovoří o „Spojeném kibuckém hnutí“. Ekvivaletní český název pro United  
Kibutz Movement však zní Sjednocené hnutí kibuců.

 Mimo úvod a zavěr práce by bylo lepší vyhnout se užívání ich-formy (namátkou str. 26, 29,  
36... ), k odbornému textu se to nehodí. 

Hodnocení práce:
Přes uvedené formální a strukturální připomínky se domnívám, že práce splňuje požadavky kladené 
na bakalářkou práci. Ta je založená na postačujících pramenech a autorka prokázala schopnost 
pracovat s nimi. Doporučuji proto práci hodnotit stupněm velmi dobře.
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