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Úpadek USA jakožto světové supervelmoci 

 

Předkládaná práce se zabývá široce diskutovaným tématem ústupu Spojených států 

amerických z pozice supervelmoci. Student si zvolil ambiciózní cíl zhodnotit dříve vydanou 

reprezentativní literaturu, která tento vývoj předpovídá, předpovědi porovnat se současnou 

situací a na tomto základě předložit vlastní pohled na budoucí vývoj pozice USA. 

Velmi kvalitně zpracovaný úvod práce vysvětluje volbu tématu a stanovuje otázku výzkumu. 

Student neopomíná definovat klíčové pojmy a důkladně vysvětlit zvolenou metodu, pomocí 

níž se chce dopracovat k odpovědi na stanovenou otázku. Na vysoké úrovni je rovněž část 

úvodu věnovaná kritice literatury, kde student hodnotí nejdůležitější práce, které pomáhaly 

formovat jeho výzkum. 

První kapitola práce je věnována zejména kvantitativnímu posouzení aktuální vojenské síly 

Spojených států ve vztahu k ostatním mocnostem. Všímá si počtů počtů techniky i mužů ve 

zbrani, finančních prostředků vydávaných na zbrojení nebo americké vojenské přítomnosti 

v zahraničí. Poukazuje také na výzvy, které mohou ohrozit současný stav ozbrojených sil 

USA. Krátce si všímá i růstu ostatních vojenských mocností. 

Ve druhé kapitole student hodnotí ekonomickou kondici USA a trendy vývoje některých 

makroekonomických ukazatelů. Upozorňuje na hlavní slabosti, ale i přednosti americké 

ekonomiky a posuzuje relativní ekonomickou sílu ostatních mocností. 

Třetí kapitola se pak zabývá politickou silou USA, která podle autora vychází zejména 

z prvních dvou jmenovaných. Svým rozsahem podstatně kratší, zabývá se kapitola vývojem 

politické síly již od 2. světové války až po současnost a udává jednotlivé příklady limitů 

politického vlivu USA v posledních letech. V závěru autor shrnuje předložené argumenty a 

s jejich pomocí odpovídá na stanovenou výzkumnou otázku, přičemž přidává vlastní 

hodnocení ve formě částečné paralely s úpadkem Sovětského svazu. 

Celkově lze říci, že student bezpochyby strávil nad předloženou prací mnoho času a jejímu 

napsání věnoval značné úsilí a píli. Výzkumná otázka je zajímavá a dobře vymezená, stejně 

jako metoda k jejímu zodpovězení. Metodu pak autor v průběhu celé práce pečlivě dodržuje. 

Pro napsání práce bylo využito skutečně velké množství rozličných pramenů, jejichž počet by 

dozajista postačoval i k napsání magisterské práce. Rozhodně je třeba také ocenit autorovu 

snahu o vlastní hodnocení jak na konci každé kapitoly, tak také v závěru celé práce. 

Práci by se jistě dalo vytknout několik drobností, jako občasné překlepy, drobné nelogičnosti 

v argumentaci nebo místy absentující kritické využití převzatých informací. Tyto nedostatky 

však spíše dokládají enormní rozsah a obtížnou uchopitelnost tématu na omezeném prostoru 

bakalářské práce a lze říci, že student se s těmito výzvami vyrovnal výborně. Pro další 



studium bych doporučil věnovat se důkladnějšímu prozkoumání kategorie „politické moci“ a 

zejména čtvrté složky moci USA – kulturní vliv (jehož absence může být jedním z hlavních 

důvodů, proč budou mít ostatní mocnosti obtíže s přiblížením se Spojeným státům). 

Práci doporučuji k obhajobě bez výhrad a navrhuji hodnocení výborně. 
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