
Resumé 

 

 Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je poukázať na proces postupného rozvoja 

amerických diplomatických vzťahov a skúseností, ktoré viedli k odkúpeniu Louisiany. Táto 

akvizícia pôdy bola ovplyvnená vyvrcholením udalostí na dvoch rôznych kontinentech. 

Z toho dôvodu nebolo odkúpenie Louisiany len podpisom zmluvy, ale krokom, ktorý 

definoval existenciu štátu, jeho uznanie a akceptáciu inými národmi.  Nie je dostačujúce mať 

povedomie o udalostiach, ktoré sa uskutočnili krátko pred odkúpením Louisiany a preto táto 

práca prezentuje politické, diplomatické, priemyselné a obchodné dôvody Anglicka, 

Španielska a Francúzska, vďaka ktorým Spojené štáty vznikli. 

 Bakalárska práca je rozdelená do jednotlivých storočí spoločne s ich 

najvýznamnejšími udalosťami a výsledkami vzájomných vyjednávaní medzi tromi uvedenými 

európskymi mocnosťami. Moment, kedy obyvatelia Anglicka získali nezávislosť, neskoršia 

deklarácia nezávislosti a Francúzska revolúcia sú príkladmi dôležitých mílnikov, ktoré 

vyústili v akvizíciu pôdy. Avšak nie je správne myslieť si, že akonáhle dôjde k vyriešeniu  

problému s územím, tak ďalšie kroky budú už omnoho ľahšie. Len vtedy sa poukáže na to, že 

problémy aplikácie zákona, podrobenie sa a ďalší rozvoj štátu sa stávajú veľmi dôležitými a 

smerodajnými. Od momentu odkúpenia boli práve malé zmeny tými rozhodujúcimi, pretože 

podniknutím ďalších krokv bolo Trinásť spojených štátov schopných ukázať, aký bude ďalší 

osud Američanov. Odkúpenie bolo len počiatočným bodom v procese rozvíjania a 

zlepšovania sa. Mnoho ľudí si vtedy samozrejme neuvedomovalo, čo im toto odkúpenie môže 

priniesť. Zároveň nemenej dôležité bolo pamätať na to, že počnúc rokom 1803 budú 

obyvatelia vnímaní ako nezávislí a sebestační v každom ohľade. Bol to pamätný moment pre 

vtedajších politikov, pretože poukázal na to, že i keď kolonisti bojovali úspešne za svoju 

nezávislosť a uznanie, tak im to bolo dopriaté pomocou kombinácie hodnôt Nového a Starého 

sveta.  

Bolo by neprijateľné tvrdiť, že odkúpenie nebolo dôležité v prípade rozšírenia rozlohy 

a ďalších výhod, ktoré toto rozšírenie prinieslo, ale čo je omnoho dôležitejšie je skutočnosť, 

že štát mal právo využívať rieku Mississippi a tým pokračovať v „snahe o dosiahnutie 

vlastného šťastia“. Sled udalostí po roku 1803 by si zaslúžil detailnejšiu analýzu, pretože tá 

by mohla poukázať na to, ako sa Spojeným štátom darilo plniť si svoje sny a najdôležitejšie  

očakávania.  

 


