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Charakteristika práce:  
Předkládaná práce se zaměřuje na problematiku strategické obranné iniciativy (SDI), která byla 
iniciována za vlády prezidenta Reagana v roce 1983 a jejímž primárním deklarovaným cílem bylo 
za pomocí sofistikovaného souboru obranných systémů zamezit hrozbě jaderného balistického 
raketového útoku na USA. Jak autor již v úvodu práce rozumně vymezuje, práce se zaměřuje na 
politicko-historické skutečnosti vzniku SDI a vyhýbá se tak složitým technologickým popisům. 
Autor zároveň v práci hodlá klást „velký důraz na osobu Ronalda Reagana“, což je vzhledem k míře 
osobního zapojení a míry prosazení projektu SDI ze strany tohoto prezidenta plně obhajitelný 
přístup. Jako hlavní cíl práce autor deklaruje záměř „čtenářovi stručně nastínit okolnosti vzniku 
SDI, samotnou myšlenku tohoto projektu a částečně dopad této strategie na mezinárodní události 
80. let 20. století.“ Takto stanovený cíl práce je dle mého názoru legitimní i uměřený možnostem 
rozsahu bakalářské práce. 
 
Co se týká struktury práce, ta je rozdělena do osmi kapitol, které se psotupně zabývají kontextem 
bezpečnostní politiky Reaganových administrativ, historií protibalistických systémů, Reaganovým 
projevem oznamujícím vznik SDI, podstatou samotné SDI, sovětskou reakcí na její vznik, vztahem 
relevantní smlouvy o protibalistických systémech (ABM Treaty) k SDI, dalším využitím 
technologií a vývoje plynoucího z SDI a nakonec summity konanými mezi USA a SSSR v letech 
1985 až 1988 a dotýkajících se SDI. Autorovi práce se sice podařilo posloupnost a číslování těchto 
kapitol v úvodu práce uvést poněkud nepřesně (str. 9), ale to nic nemění na názoru, že výběr témat 
jednotlivých kapitol považuji za velmi vhodný a pro relevanci celé práce smysluplný. 
 
Totéž se však již zcela nedá říci o autorově práci se zdroji, které v jednotlivých kapitolách využívá. 
Považuji za nešťastné to, že tři z celkových osmi kapitol práce jsou de facto postaveny výhradně na 
jediném zdroji (jde o kapitoly 2 – Reiss, 6 – Soafer a 7 – opět Reiss). U kapitoly kapitoly první se 
pak dá hovořit výhradně o dvou zdrojích (Fisher(ová) a Suchý). Odmyslíme-li si některé 
„maskovací“ citace ze zdrojů většinou encyklopedického charakteru, tak například druhá kapitola se 
skládá ze 12 za sebou jdoucích citací z monografie Edwarda Reisse (The Strategic Defense 
Initiative). Totéž lze v o něco menší míře prohlásit o kapitolách šest a sedm. Autor bakalářské práce 
by proto měl při obhajobě vysvětlit, v čem spočívá jeho přínos oproti výše uvedeným citovaným 
autorům. V opačném případě se lze jen těžko ubránit pocitu, že vybrané části jejich prácí jsou v 
tomto díle bez jakékoliv přidané hodnoty pouze přepisovány. 
 
 
Další poznámky: 

− autor by si měl do budoucna dát více záležet na formulaci vět v českém jayzce, české verze 
některých uváděných citací jsou vzhledem k jejich z angličtiny vycházejícího slovosledu 
často kostrbaté, stojovité a občas jen těžko sruzumitelné [např. „Hlavní iniciativa se plně 
přesunula na Gorbačova, což bylo jasné už od předchozího summitu, na kterém přebíral 
iniciativu Gorbačov.“ (str. 36); Souhlasem s nesouhlasem, USA a Sovětský svaz doufaly v 
pokrok ohledně smlouvy o strategických zbraních.“ (str. 36); „ Vedoucí činitelé odhalili, že 
nový sovětský přístup uznal, že Kongres odmítl nechat US administartivu implementovat 
širší interpretaci ABM smlouvy.“ (str. 35)] 

− na str. 25 se autor zabývá sovětskou reakcí na vznik SDI v roce 1983 a uprostřed tohoto 



popisu operuje s větou „... Sovětský svaz nedemilitarizoval, ale Gorbačov byl ochoten 
demilitarizovat výměnou za SDI“; jedná se o anachronismus nezapadající do kontextu, 
protože jak si je autor práce jistě vědom, M. Gorbačova byl jmenován do pozice GT 
Komunistické strany SSSR teprve o dva roky později 

− význam akronymu MAD (Mutually Assured Destruction) je  vysvětlen až poté (str. 19), co 
byl předtím autorem v textu použit čtyřikrát 

− zdroje práce (str. 42-44) nejsou nijak dále rozčleněny, chybí rozdělení na primární prameny 
a sekundární literaturu, stejně tak nejsou odděleny monografie od odborných článků; to k  
přehlednosti práce rozhodně nepřispívá 

 
 
Hodnocení práce: 
Přes uvedené výhrady (zejména ty týkající se použitých zdrojů jsou závažného charakteru) se 
domnívám, že práce dokazuje autorovu schopnost kriticky přemýšlet a formulovat, a splňuje tak 
požadavky kladené na bakalářkou práci. Vzhledem k velmi kvalitnímu závěru práce, který  
pregnantně shrnuje jednotlivé kapitoly i přínos celé práce, ji doporučuji hodnotit stupněm velmi 
dobře. 
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PhDr. Ramzi Abu Eid 
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