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Předložená  práce  Viktorie  Vránové  se  zabývá  tím,  jakým  způsobem  se  proměnil 

postoj Spojených států vůči režimům v Libyi a Egyptě v období 2001-2011. Na začátku práce 

autorka popisuje vztah USA s Libyí a Egyptem v průběhu války proti terorismu a analyzuje 

podporu,  kterou   Spojené  státy  poskytovaly  režimům  Kaddáfího  i  Mubaraka.  Následuje 

podrobná  analýza  reakce  USA na  revoluce,  které  v  obou zemích  probíhaly  v  rámci  tzv. 

arabského jara. Autorka v ní ukazuje, jak se  USA postupně odklonily od podpory stávajících 

režimů, ale zároveň se snažily udržet si vliv v dané oblasti. V závěru pak na obecnější úrovni 

a  v širším kontextu  hodnotí  příčiny  proměny  amerického  postoje  a  zjišťuje,  že  americká 

pozice nebyla vedena primárně idealistickými představami o podpoře  demokracie a lidských 

práv, ale spíš pragmatickým uvažováním o potřebě i v nové situaci neztratit   možnost dále 

ovlivňovat dění v regionu. 

Celkově je práce podrobně zpracovanou studií k vysoce aktuálnímu tématu, které je 

však zasazeno do obecnějších úvah o zdrojích formování americké zahraničí politiky a jejího 

celkového charakteru. Z metodologického hlediska je práce založena na studiu dostupných 

primárních  dokumentů  a  sekundárních  analýz  daného problému.  I  když  se jedná  o velmi 

nedávnou minulost,  tak se autorce podařilo k tématu přistoupit s dostatečným odstupem a za 
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pomoci různých zdrojů i pohledů na danou problematiku. Její zobecňující závěry vycházejí z 

dlouhodobých debat ohledně koncepčních  problémů týkajících se zahraniční politiky USA. 

Tento moment mohl být v práci ještě více zdůrazněn, nicméně vzhledem k těžišti  práce v 

analýze konkrétních kroků americké administrativy je tento postup  pochopitelný. 

Z obsahového hlediska je práce kvalitně zpracovaná, autorka použila relevantní zdroje 

a dokázala zpracovat danou problematiku na vysoké úrovni. Práce je doplněna užitečnými 

přílohami, které obsahují kvantitativní údaje doplňující hlavní teze. Bylo možné věnovat se 

ještě podrobněji a konkrétněji mechanismům podpory, které USA daným státům poskytovaly,  

aby se tak zdůraznil  význam, kterou tato pomoc hrála v udržování autoritativních režimů. 

Určitým omezením je fakt, že nebylo možné pracovat s dokumenty, které jsou stále utajované, 

a které by mohly podpořit či vyvrátit hlavní teze autorky. V případě zpracovávání aktuálních 

témat jsou však tyto limity pochopitelné.  Práci by také prospěl určitý koncepční úvod, ve 

kterém by autorka představila debatu mezi idealistickým a realistickým křídlem v utváření 

zahraniční politiky USA, včetně známých relevantních případových studií (například podpora 

autoritativních režimů za studené války). I když se autorka snažila zahrnout i práce autorů z 

arabských zemí,  alespoň elementární znalost  arabštiny by jí umožnila detailněji  zahrnout i 

důležité dokumenty dostupné v tomto jazyce. 

Práce  je  po  formální  stránce  na  velmi  dobré  úrovni.  Autorka  píše  srozumitelně  a 

výstavba textu má logickou strukturu. Občas by pomohla ještě pečlivější redakční práce, např. 

„arabové“ na str. 39, nebo nestejné velikosti číslic a formátování v číslování poznámek pod 

čarou, nicméně těchto nedostatků je v práci spíše málo. 

Celkově se jedná o důkladně zpracovanou bakalářskou práci na důležité  a aktuální 

téma.   Splňuje  formální  a  technické  požadavky  kladené  na  bakalářskou  práci,  proto  ji 

doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. Práce je po dílčích úpravách způsobilá 

k publikaci v případném sborníku studentských prací. 
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Při  obhajobě  navrhuji  položit  následující  otázky:  Proč  si  Obamova  administrativa 

nemohla  dovolit  důrazněji  prosazovat  požadavky  na  demokratizaci  a  lidská  práva  už  v 

počátcích protestů? Jak autorka hodnotí svoje závěry v práci ve světle posledních událostí v 

regionu? Jak by se její obecnější závěry daly aplikovat na situaci v Sýrii?

KRYŠTOF KOZÁK
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