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Otázky k obhajobě:
1. Téma práce zní „Postavení Okinawy v rámci poválečných americko-japonských
vztahů“, ale větší část práce je věnována spíše vztahům mezi Japonskem a Okinawou
nahlížené skrze optiku americké okupace Japonska po 2. světové válce – jedině 5.
kapitola se již ve svém názvu i obsahu explicitně odkazuje na japonsko-americké vztahy
v období studené války. Může autor tento nesoulad mezi názvem práce a jeho vlastním
obsahem vysvětlit?
2. Na straně 37 autor konstatuje, že „prezident Kennedy ve svém vyhlášení uvedl, že považuje
Rjúkjú za součást Japonska a těší se na den, kdy bezpečnostní zájmy svobodného světa dovolí
jejich navrácení pod plnou japonskou suverenitu“. V následujícím odstavci však tvrdí, že Caraway
„byl v trvalém sporu s tehdejším velvyslancem v Japonsku Edwinem Reischauerem, a ze všech sil
blokoval jeho snahu (a snahu prezidenta Kennedyho) o větší autonomii Okinawy“. Jaký byl tedy
skutečný postoj prezidenta Kennedyho k otázce možné autonomie Okinawy – odmítavý nebo
vstřícný?
3. Na str. 39 autor vysvětluje, že„jistá kontroverze“ spočívá jednak ve faktu, že premiér Sató
představil tři bezjaderné zásady, jednak v tom, že se stal laureátem Nobelovy ceny míru. Jaké
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byly oficiální důvody pro udělení Nobelovu cenu míru premiéru Satóovi a jaká je v tomto aktu
kontroverze?
4. Když porovnáme souhrnné přínosy a náklady plynoucí z americké vojenské přítomnosti na
Okinawě (viz kap. 4), jak vypadá závěrečná ekonomická bilance. Je současné umístění základen
převážně ekonomicky negativní. Pokud ano, jak veliká je tato ekonomická ztráta?
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