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Autor si za téma své bakalářské práce zvolil problematiku rivality mezi americkými ozbrojenými 
složkami, která komplikuje americké válečné operace a může být příčinou negativních jevů, jako je 
zvyšování ceny zbraní, duplikace funkcí jednotlivých složek apod. Časově je období vymezeno koncem 
2. světové války až po válku ve Vietnamu. 

Po obsahové stránce dle mého názoru splňuje požadavky na bakalářskou práci, pouze některá tvrzení 
nejsou zcela přesná, např. na s. 13 autor tvrdí, že Japonsko bylo pro Američany hlavním soupeřem. 
Tomuto tvrzení odporuje množství prostředků vynaložené na válku v Evropě nebo na politické rozhodnutí 
nejprve porazit Německo a teprve následně se soustředit na Japonsko. Dále pak např. B-36 nejsou 
největšími bombardéry v dějinách (s. 14), ale největšími sériově vyráběnými bombardéry s pístovým 
pohonem. 

Po jazykové stránce bakalářská práce vykazuje určité nedostatky, především autor zcela nezvládá 
odbornou terminologii a jeho styl je výrazně ovlivněn anglickými texty, z nichž čerpal. Například nation 
neznamená jen národ, ale také stát. Ve větách na s. 19 by bylo vhodnější použít právě slovo stát než 
národ/národnost. 

Pro leteckou terminologii bych autorovi doporučil ČSN 31 0001 a pro vojenskou Slovník zkratek 
používaných v dokumentech a publikacích NATO (AAP-15) nebo Terminologický slovník AČR (AAP-
6), oba jsou dostupné i na internetu. Věděl by tak například, že air neznamená jen „vzdušný“, ale také 
„letecký“. Vyvaroval by se ne zcela vhodným termínům jako „vzdušný prostředek“ (letecká technika, s. 
2), „vzdušné mise“ (letecké bojové akce, s. 20), „předsunutý vzdušný pozorovatel“ (předsunutý letecký 
návodčí, s. 21), „těsná vzdušná podpora“ (přímá/blízká letecká podpora), až zcela nesmyslným spojením 
jako „vzdušný transportér“ (transportní letoun, s. 27) nebo vysvětlení zkratky „STOL“ jako „letoun 
s krátkou vzletovou a přistávací dráhou“ (správně letoun s krátkým vzletem a přistáním; letiště si s sebou 
letadlo nenese, s. 18). Také např. není pěchotní, ale pěší divize, ani jízdní, ale jezdecká divize a 7th Fleet 
není 7. flotila, ale 7. loďstvo (flotila, anglicky flotilla, je podřízený svazek loďstva), ale toto je v českých 
publikacích všeobecně rozšířená chyba. Právě díky neznalosti terminologie a ovlivnění angličtinou jsou 
stylisticky špatné a významově ne zcela srozumitelné poslední odstavec na s. 18 nebo první odstavec na s. 
22. V menší míře se objevují i gramatické chyby, především ve shodě podmětu s přísudkem a psaní 
malých a velkých písmen. 

Nepříliš vhodné je na začátku kapitoly 1.3 použití celého odstavce v angličtině. Jelikož je bakalářská 
práce psaná česky, měl tuto pasáž autor přeložit, pokud by považoval uvedení originálního znění za 
důležité, mohl jej dát do poznámky pod čarou. Použití dvou čísel citací hned za sebou také nepovažuji za 
nejlepší řešení (např.: 24 25 na s. 10; 33 34 na s.11; 53 54 na s. 15), vhodnější by bylo jen jedno číslo 
odkazu a poznámky pod čarou, kde by byly uvedeny oba údaje. Nadpis kapitoly 1.4 (s. 11) by měl být až 
na následující straně, kde začíná vlastní text kapitoly. 

Jako doplňující otázku navrhuji více rozvést působení ministerstva obrany a především ministra 
obrany McNamary, například v nepříliš úspěšné snaze o unifikaci letecké výzbroje v 60. letech 20. století. 

 
Práci doporučuji k obhajobě a celkově navrhuji ohodnotit bakalářskou práci známkou velmi dobře. 
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