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Téma, které si autorka zvolila, je velice pertinentní  a zasluhuje si akademickou 
pozornost. Mezinárodní komunita se významem a dopadem tzv. Arabského jara na 
mezinárodní bezpečnost aktivně zabývá. Avšak pravdou je, že současná ekonomická a 
finanční situace hraje v těchto debatách velkou roli, nemluvě o tvrdých zkušenostech 
z intervencí v Iráku a Afghánistánu.  

Hlavní cíl  práce: ...“ je ilustrovat vývoj vztahu Spojených států k oběma zemím, jež se 
za poslední desetiletí výrazně zlepšil, až k revolučním událostem, které změnily 
směřování politiky Spojených států, a následně došlo k odklonu od podpory režimů a 
vlád bývalých spojenců k podpoře obyvatel států a  jejich požadavků.“ 

V první části práce jsou popsány důležité momenty americko-libyjských a americko-
egyptských vztahů, v druhé části autorka rozebírá průběh arabského jara v Libyi a 
Egyptě a reakci mezinárodního společenství. Třetí kapitola se specificky zabývá reakcí 
USA na arabské jaro v těchto zemích.  

Autorce se podařilo velice dobře nastínit, které události byly klíčové ve vývoji vztahů 
USA k oboum zemím a ukázat, že USA s oběma režimy spolupracovalo i přesto, že 
nebyly demokratické, což bylo v rozporu s deklarovanou politikou USA.  Autorka tvrdí, 
že USA zradily „důvěru“ obyvatel, když v minulosti spolupracovaly a podporovaly režimy 
v Libyi a Egyptě. (str. 3). Lze toto tvrzení podpořit nějakým výzkumem? Jaké bylo a jaké 
je očekávání egyptského a libyjského obyvatelstva ze strany USA? Na konci první 
kapitoly by zároveň bylo příhodné zanalyzovat uvedená fakta a zamyslet se, zdali 
přístup USA k uvedeným zemím má přímý dopad na způsob, kterým se USA rozhodly 
reagovat během arabského jara. Jaké mohly být další faktory? Jaké byly ambice 
Kaddífího v rámci Africké unie? Jaký byl strategický kontext tohoto rozhodnutí? 

Na straně 21 autorka uvádí, že pro potřeby práce byly vybrány pouze události 
zásadního významu pro mezinárodní vztahy, a že z tohoto důvodu nebyly analyzovány 
vnitřní záležitosti států atd. Nicméně, bez pochopení toho, jak obyvatelstvo, jakožto 
hlavní aktér revoluce, vnímalo a přistupovalo/přistupuje a vnímá tyto změny nemůže být 
analýza plnohodnotná. Jednalo se o revoluci, která se odehrála bez intervence cizích 
(západních) sil, toto je velice signifikantní. USA byly v minulosti kritizováni pro 
vmněšování se do vnitřních záležitostí jiných zemí a to jak za studené války, tak i po 
jejím skončení. Za vlády G.W. Bushe byly USA kritizovány, že se do intervencí vrhaly 



bezhlavě (Iraq, Afghánistán) a bez multilaterální podpory. Proč tedy byl v případě Libye 
a Egyptu zvolen jiný přístup? Autorka se tímto zabývá jen okrajově, ale zejména v tomto 
ohledu by měla její práce konkrétnější přínos pro studium arabského jara.  

V části 3 bych autorku podpořila, aby se více rozepsala o své myšlence „přechod od 
realismu k idealismu?“ Je potřeba uvést jak autorka s těmito termíny pracuje, tedy co je 
to realismus a idealismus zej. v kontextu americké zahraniční politiky. Pak teprve je 
možné tyto teorie či koncepty aplikovat.  

Závěr práce ukazuje, že se studentka pokusila zamyslet se nad tím, jak se USA vyrovná 
s nestabilitou v severní Africe a naznačuje, že zajišťovat své národní zájmy a zároveň 
propagovat demokratické hodnotz nebude pro USA jednoduchým úkolem. Je tomu tak i 
v případě strategických partnerství USA se zěměmi jako např. Saudská Arábie či Čína.  

Chtěla bych studentce pogratulovat, že si vybrala tak komplikované a závažné téma. 
Doporučila bych, aby se více věnovala analýze dat (ne jen výčtu) a snažila se na tomto 
základě zamyslet, proč se USA v dané situaci chová, tak jak se chová. Zároveň 
doporučuji, aby se v případě dlouhodobějšího zájmu o toto téma nebála studovat místní 
prameny a monitorovala, jak se situace vyvyjí z pohledu ovlivněného obyvatestva, zej. 
žen.  
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