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Bakalářská práce Štěpána Bätla nazvaná Vzestup Nové křesťanské pravice a vláda Ronalda 

Reagana se skládá ze tří stěžejních kapitol, nazvaných Proměny americké společnosti 

v kontextu kulturních válek 60. a 70. let, Nová křesťanská pravice a Ronald Reagan a Nová 

křesťanská pravice.  

 

 

Tato práce zkoumá provázanost náboženského a politického života ve Spojených státech 

amerických, a to především v širších souvislostech fenoménu Nové křesťanské pravice, hlásící 

se obzvlášť silně ke slovu zejména v osmdesátých létech dvacátého století. Nová křesťanská 

pravice, bojující proti úpadku veřejných mravů, nalezla právě v prezidentu Ronaldu 

Reaganovi a v jeho prezidentské kampani potřebný sjednocující prvek.  Štěpán Bätl však na 

Novou křesťanskou pravici nepohlíží jen zjednodušujícím způsobem z hlediska její role jako 

Reaganovy volební základny. Na místo toho se pokouší zhodnotit míru implementace její 

ideologie do skutečné Reaganovy politiky. 

 

 

Cílem této práce je analyzovat do jaké míry byl Ronald Reagan přímo ovlivňován touto 

ideologií, tedy odpovědět na otázku, zda můžeme opravdu Ronalda Reagana považovat za 

prezidenta křesťanské pravice, či nikoliv. 

 

 

Metodologicky se tato práce opírá o deskriptivní analýzu s komparativními prvky, zakládající 

se na kvalitativním přístupu. Struktura práce je přísně logická a přehledná, plně odpovídá 

danému tématu. Výzkumné cíle jsou jasně stanoveny, následuje seznámení s používanými 

pojmy a hlavními použitými metodami. Autor se výslovně soustředí pouze na domácí politiku 

a vědomě opomíjí detailní průzkum vlivu náboženských idejí na zahraniční politiku R. 

Reagana. Práce sama se opírá o kvalitní odbornou literaturu, ta je pak vhodným způsobem 

představena v úvodu práce.  

 

 

Autor dochází skrze popis reakce konzervativních křesťanů na turbulentní události 

amerického společenského života 60. a 70. let dvacátého století k hlubšímu pochopení jejich 



společenských a politických požadavků a očekávání. Ve svých závěrech však plně potvrzuje 

své výchozí přesvědčení, že Ronalda Reagana nelze považovat za prezidenta plnícího vůli 

křesťanské pravice. Reagan byl dle důkazů předložených studentem především vysoce 

pragmatickým politikem. S názory křesťanské pravice však nepochybně osobně a vnitřně 

souhlasil. Jeho podpora Nové křesťanské pravici však byla pouze symbolická. Sama sociální 

politika, která byla hlavním zájmem křesťanské pravice, ležela zcela mimo oblast priorit 

Reaganovy administrativy. Ta upřednostňovala především řešení hospodářských problémů. 

Důvodem pro označování Ronalda Reagana za prezidenta Nové křesťanské pravice je 

především nadhodnocování reálného významu a vlivu křesťanské pravice v USA. Sama Nová 

křesťanská pravice s oblibou svůj vliv nadhodnocovala. Často tak můžeme číst informace o 

vzestupu, či pádu vlivu křesťanské pravice v USA. Pravdou však nejspíš bude skutečnost, že 

její vliv v americkém veřejném životě je trvale přítomen, a se vší pravděpodobností je tento 

vliv i dlouhodobě stabilní. Bývá však velmi často pozorovateli mylně nadhodnocován i 

nedoceňován.  

 

 

Bakalářská práce dosáhla vytčených cílů, po formální, odborné, věcné i jazykové stránce plně 

vyhověla kladeným požadavkům a může být připuštěna k obhajobě.  

 

 

Navrhované hodnocení: výborně 
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