
Oponentní posudek
k bakalářské práci Stanislava Pikny „Atlantické společenství a role Spojených státu 
amerických v západní Evropě (1959 -  1963)".

83 stran, včetně anglického shrnutí a seznamu literatury

Stanislav Pikna se ve své práci zabývá otázkou transatlantických vztahů po Druhé světové válce, se zvláštním 

zarrjěřením na období, kdy se mezi Spojenými státy a Evropou objevují první politické spory ohledně role, jakou 

by rjiěl Washingtonu na starém kontinentu zastávat. Autor pojal práci z čistě historického hlediska a při popisu 

neopomněl žádné relevantní události. Při zpracovávání bakalářské práce dokázal dobrou schopnost orientace 

v poměrně rozsáhlé zahraniční i domácí literatuře k danému tématu a zároveň se obrátil i ke studiu primárních 

pranpenů. Z obecného hlediska lze proto považovat předloženou práci za zdařilou a převyšující obvyklý průměr 

bakalářských prací.

Text! práce je strukturován do tří kapitol, které sledující historický vývoj vztahů mezi Spojenými státy a Evropou od 

poloyiny 40. let až do začátku 60. let 20. století. Autor sleduje v početných podkapitolách sled jednotlivých 

relevantních událostí týkajících se rekonstrukce Evropy, zajištěni její bezpečnosti, institucionálního vývoje, 
jednotlivých iniciativ a kroků na obou stranách Atlantiku, světového hospodářství, i obecně Studené války Tento 

fakt ýe čtenáři bohužel vyvolává pocit jisté roztříštěnosti a nenaplnění, neboť některá témata jsou hlavní analýze 

relevantní jen částečně a šlo by je opomenout (např. kapitoly 2.1.1., 2.1.2, 3.3) ve prospěch prohloubení jiných 

(např kapitola 3.7).

Áčkoliv se bakalářská práce soustředí na popis historického vývoje, autor dokázal na několika místech provést 

spráýné analytické závěry. Dobře poukázal na propojení mezi transatlantickými vztahy a procesem evropské 

integrace na pozadí Studené války. Trefné je i jeho hodnoceni transatlantického partnerství z pohledu národních 
zájmó USA a postřeh o „zmrazení“ Studené války v Evropě na konci období Kennedyho administrativy. Zdá se 

tak, 2/s autor v průběhu psaní bakalářské práce dospěl k dobrému pochopení obecnějšího fungování 

mezinárodních vztahů.

Práce je založena na studiu literatury a ve velké míře i primárních pramenů. Vedle sborníků dokumentů FRUS 

autorlcituje i některé smlouvy, s jejichž textem se seznámil. Při práci se zdroji by se nicméně mohl vyhnout 

doslovnému přepisu některých částí ze sekundární literatury

Jazyl^ práce je poměrně kultivovaný. Autor by se ale mohl příště vyhnout některým lyrickým výrazům („vyčerpání 

duchovních a fyzických sil kontinentu“, „zabředl do začarovaného kruhu“, „globální zápas mezi demokracii a 

diktaturou“, „EHS odpovědělo na drůbeží frontě“), které se do vědecké práce příliš nehodí. V práci se nevyskytují 

ve vě,ší míře chyby ani překlepy a text je obecně dobře zpracován. V seznamu literatury nicméně chybí 

rozdělení typů zdrojů.

Bakalářská práce Stanislava Pikny splňuje požadovaná kritéria a doporučuji ji k obhajobě. Vzhledem k výše 

uvedenému navrhuji její hodnocení v závislosti na obhajobě jako velmi dobré až výborné
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