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Autorka ve své bakalářské práci pojednává o přístupu Raeganovy administrativy 

k Nikaragui v letech 1981 až 1988. Cílem práce je zhodnocení politiky USA z pohledu 
mezinárodního práva a přiblížení argumentů zastánců nebo odpůrců, kteří se tématu ve svých 
pracích této problematice věnovali. 

V úvodu mimo vymezení tématu a struktury práce autorka přibližuje hlavní typy 
použitých zdrojů a metodologický přístup. Stať je rozdělena na čtyři základní části: v první se 
věnuje pojmům, které se vztahují k tématu práce a jsou zakotveny v dokumentech 
mezinárodního práva. Druhá kapitola poskytuje přehled událostí v Nikaragui v 80. letech 20. 
století. Ve třetí představuje argumenty vybraných autorů. Ve čtvrté, závěrečné kapitole 
analyzuje postoje uvedené ve třetí kapitole i s ohledem na právní dokumenty. Dle uvedené 
literatury a odkazů v citacích využila autorka ve své práci velké množství zdrojů. 

Dle mého názoru splňuje po obsahové stránce požadavky na bakalářskou práci. 
Z jazykového hlediska bakalářská práce obsahuje určité nedostatky. Především se opakuje 
chybné uvádění procent, autorka je píše bez mezery za číslem (15% = 15procentní), ale měly 
by být odděleně (15 % = 15 procent), např. s. 18 „Nejbohatší pětina obyvatel vydělávala 
59,9% z národního příjmu zatímco nejchudší polovina pouhých 15%.“. Občas se objevují 
chyby ve shodě podmětu s přísudkem, v koncovkách při skloňování a v psaní malých a 
velkých písmen. Při popisu minulého děje není vhodné střídat čas minulý a přítomný (s. 20, 
26, 34, 40, …). 

Autorka by mohla při obhajobě upřesnit, jak USA zdůvodňovaly ignorování rozhodnutí 
Mezinárodního soudního dvora v Haagu z roku 1986 a s ním spojené veto v RB OSN? 

Také by bylo zajímavé uvést příčiny změny americké politiky ve vztahu k Nikaragui při 
výměně administrativ, autorka uvádí zdůvodňování Reaganovou administrativou – kvůli 
nevypsání voleb, porušování lidských práv… ale to by býval mohl použít i Carter. 

 
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a celkově navrhuji ohodnotit známkou výborně. 

 
V Praze dne 7. června 2012 
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