
Posudek na bakalářskou práci Tomáše Etčera Válka s terorismem 

a strategie zadržování 
 

Válka s terorismem je zřejmě odvrácenou stranou amerického konceptu šíření demokracie ve 

světě oživeného po konci studené války, kdy se Spojené státy staly dominantní velmocí na 

světové scéně.  Práce Tomáše Etčera je věnována otázce, jak interpretovat změny v přístupu 

Spojených států k válce s terorismem, které jsou spojeny s nástupem administrativy Baracka 

Obamy ve srovnání s přístupy obou předchozích administrativ George W. Bushe.  Tuto 

obecnou otázku Tomáš Etčer náležitě upřesnil a zformuloval jako téma, které je teoreticky 

uchopitelné a bylo možno je zpracovat v rámci bakalářské práce. Dá se říci, že musel jednak 

charakterizovat koncept šíření demokracie, kterého se držela Bushova administrativa a který 

ospravedlňoval způsob, jak byla vedena válka s terorismem, jednak autor musel najít 

teoretický model, který by vystihoval změny, které v otázce podpory demokracie a války 

s terorismem  přinesla Obamova administrativa, což byl úkol těžší, jelikož  žádná  Obamova 

doktrína zřejmě neexistuje. Lze dokonce poukázat na to, že Obamova zahraniční politika 

sleduje jak koncept univerzalismu lidských práv v duchu předchozích demokratických 

prezidentů Cartera a Clintona, tak se pokoušela „oživit“ některé koncepty mezinárodního 

odzbrojení jako v případě tzv. restartu vztahů s Ruskem, ale rovněž se pokoušela o 

multilateralismus, který by umožnil realisticky přehodnotit vůdčí roli Spojených států 

v mezinárodních vztazích.  Tomáš Etčer si zvolil koncept známý jako strategie zadržování, 

který měl tu přednost, že byl v americké intelektuální debatě o zahraniční politice využit jak 

ke kritice Bushovy zahraniční politiky a jeho války s terorismem, tak byl tento koncept 

navrhován jako alternativa, kterou by se americká zahraniční politika naopak měla řídit. 

Nabízela se tak výzkumná otázka, nakolik se v zahraniční politice Baracka Obamy tento 

koncept zadržování uplatnil.  

 Autor v úvodu dostatečně jasně vyložil svůj záměr, zformuloval výzkumné otázky a 

osvětlil způsob, jak bude ve výkladu postupovat. Struktura práce potom sleduje logiku 

uvedené argumentace.  Charakteristice Bushovy doktríny ovšem předchází historický exkurz, 

ve kterém jsou osvětleny rovněž  klíčové pojmy jako terorismus a nová podoba terorismu po 

konci studené války. Zahraniční politiku Bushovy administrativy a tzv. Bushovu doktrínu 

autor osvětluje jednak rozborem bezpečnostních strategií, které Bushova vláda přijala, ale 

neopomíjí ani důležité ideové zdroje, které spojuje především s vlivem neokonzervativců na 

Bushovu vládu. Následuje výklad strategie zadržování, kterou nejprve představuje v její 



původní verzi, jak byla formulována po druhé světové válce, a pak rozebírá snahu o její 

aktualizaci v podmínkách po konci studené války, když se Bushova administrativa po 11. září 

pustila do globální války s terorismem. Autor podrobně analyzuje tento koncept, jak jej navrhl 

pro tyto nové podmínky Ian Shapiro.  Shapirův výklad umožňuje autorovi, aby zformuloval 

charakteristické znaky této strategie.  V závěrečné části se pak dostává k tomu, aby otestoval, 

nakolik lze v Obamově zahraniční politice najít tyto hlavní rysy strategie zadržování.  Závěry, 

k nimž dospívá, sice nedávají jasnou odpověď na zadanou otázku, ale práce sama je nanejvýš 

solidním pokusem podívat se na Obamovu zahraniční politiku očima strategie zadržování.   

 Na práci radno ocenit její logickou strukturu, stejně jako výklad, který se opírá o 

studium odborné literatury a je argumentačně přesvědčivý. Autor v práci prokázal své 

schopnosti teoretické analýzy, jazyk je kultivovaný a text náležitě srozumitelný. Navrhuji 

klasifikovat práci známkou výborně. 
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