
Posudek bakalářské práce 

Katarína Svitková: 

Porovnanie jadrovej politiky posledných dvoch amerických administratív: George W. Bush a 

Barack Obama 

 

Práce Kataríny Svitkové si dává za cíl srovnat hlavní rysy politiky posledních dvou 

amerických administrativ ve vztahu k jaderným zbraním. Jedná se o zajímavé a dobře zvolené 

téma, protože tato problematika hrála v zahraničněbezpečnostní politice obou administrativ 

významnou roli, pokaždé však trochu jiným způsobem. Studentka ve své práci prozkoumává, 

nakolik má tato vnímaná rozdílnost reálný základ a ověřuje svojí tezi, že politika se liší 

v dílčích přístupech, avšak u Bushovy i Obamovy administrativy sleduje stejný cíl. 

Práce je členěna do úvodu, čtyřech kapitol a shrujícího závěru. Úvod studentce slouží 

k jasnému stanovení zkoumané problematiky a definování hlavní teze. V této části je nutné 

ocenit zejména dobře zdůvodněné vymezení zkoumaného tématu, které je nezbytné pro na 

první pohled obtížné porovnání dokončených 8 let administrativy G. W. Bushe a zatím 

probíhajícího prvního funkčního období presidenta B. Obamy. Součástí Úvodu je rovněž 

krátké zhodnocení použitých pramenů, které dokládá schopnost studetky kritické práce s 

rozličnou literaturou. 

První kapitola práce věnovaná změně bezpečnostního prostředí po skončení Studené války 

v oblasti jaderných zbraní slouží ke stanovení kontextu, v němž se obě hodnocené 

administrativy pohybují. Významnou je z tohoto pohledu zejména odlišná povaha vnímané 

hrozby, která je v současné době rozmanitější, méně předvídatelná a často ne úplně zřetelná. 

Americkými administrativami je v tomto ohledu věnována zvláštní pozornost hrozbě 

jaderného terorismu. Studentka v této části shrnuje hlavní body modifikované jaderné 

strategie, která reaguje na tuto novou podobu bezpečnostního prostředí. 

Druhá a třetí kapitola popisuje jednotlivé kroky administrativy G. W. Bushe a B. Obamy 

v politice jaderných zbraní, kontroly jaderného zbrojení a odzbrojení. Kapitoly obsahují 

hlavní události v době jejich působení a přístup vůči tzv. darebným státům. Kromě prostého 

popisu studentka rovněž poskytuje hodnocení jednotlivých událostí od pro zkoumaný obor 

reprezentativních analytiků. 

Závěrečná kapitola pak předložené informace srovnává a hledá shodné nebo odlišné body 

v jednotlivých kategoriích. Studentka si všímá rozdílných povah uzavíraných nebo 

prosazovaných smluv, ale také kontinuity v provádění iniciativ proti jadernému terorismu 

nebo jen v nuancích se lišící úloze jaderných zbraní v národní bezpečnostní strategii. 

V neposlední řadě je poukázáno na pokus o odlišný přístup, avšak se stejným výsledkem, 

směrem k darebným státům. Závěr pak hodnotí získané poznatky z pohledu stanovené teze. 

Celkově k práci lze říci, že bez problému splňuje nároky kladené na bakalařskou práci. 

Studentka má jasně stanovenou otázku a v průběhu prakticky celé práce předkládá informace, 



pomocí nichž se na ni snaží odpovědět. Práce využívá skutečně rozmanité množství pramenů, 

od těch primárních, až po řadu odborných studií a článků různé povahy. Zpracování práce po 

stránce stylistické a formální je rovněž bez výhrad. K práci lze mít jen určitou výtku obecnější 

povahy. Zvolené téma je skutečně rozsáhlé, a proto se podařilo studentce zmínit některé 

aspekty jen útržkovitě. To je však dáno omezeným rozsahem bakalářské práce a nabízí se zde 

tedy příložitost při magisterském studiu problematiku dále rozpracovat. V každém případě se 

studentka prací zabývala odpovědně a svědomitě, což se jednoznačně projevilo na výsledné 

podobě, a proto bez jakýchkoliv výhrad doporučuji práci k obhajobě a navrhuji známku 

výborně. 
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