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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
Cílem práce je ilustrovat na příkladu přijetí a následného zrušení dodatku Section 907 vliv arménské lobby na 
legislativní proces v USA. Autorka se rovněž pokouší o vyvození obecnějších závěrů ohledně možností a limitů 
vlivu etnických lobby na rozhodnutí přijímaná v americkém Kongresu. Její hypotézou je, že entické lobby 
mohou dlouhodobě svých cílů dosahovat pouze tehdy, kdy jsou tyto cíle v souladu (nebo alespoň nejsou 
v rozporu) a národními zájmy USA. Pokud se tyto národní zájmy změní, jako tomu bylo po roce 2001, mohou 
etnické lobby přijít i o některé výdobytky, kterých dosáhly dříve. Cílem práce je tedy nejen popsat konkrétní 
kauzu – působení arménské lobby na americké zákonodárce s cílem ovlivnit zahraniční politiku USA vůči 
Ázerbájždánu – ale využít této kauzy jako ilustrace určitého širšího trendu.     
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
Úvodem bych chtěl podotknout, že autorka přistoupila k psaní práce velmi zodpovědně a že výzkumu a 
zpracování textu věnovala velké úsilí. Téma je u nás neobvyklé, pokud se v českém prostředí hovoří o vlivu 
etnických lobby, je zpravidla zmiňován příklad lobby izraelské. Práce je poměrně rozsáhlá, vzhledem k menšímu 
obecném povědomí o historickém vývoji arménské komunity v USA bylo nutné věnovat část práce i jeho 
alespoň stručnému popisu a zmínit hlavní historické milníky a důvody existence vůči sobě vyhraněných 
organizací a skupin. Po této úvodní části následují dvě kapitoly, v nichž autorka popisuje události vedoucí 
k přijetí a o deset let později ke zrušení Section 907, přičemž tento vnitropolitický proces zasahuje do 
mezinárodního kontextu. Struktura je tedy konsistentní s deklarovaným cílem práce. Autorka, jak již bylo 
zmíněno, věnovala značné úsilí shromáždění relevantních zdrojů, a dokáže je pro svou práci vhodným způsobem 
využít. V tématu se orientuje, neutápí se zbytečně v detailech. Rozbor použitých zdrojů v úvodu práce je 
zpracován dostatečně.    
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
Práce netrpí žádnými zásadnějšími nedostatky. Autorka nemá problém se správnými odkazováním na použité 
zdroje. Jazykový projev je v zásadě dobrý, občas se vyskytne drobná chyba (spíše formulační než gramatická – 
např. „autor obviňoval ázerbájdžánský nacionalismus za hlavní přičinu“, s. 22; asi bych také řekl „zrušení 
platnosti dodatku“ spíše než „přerušení platnosti dodatku“). Co se týče členění práce, možná bych zvážil menší 
počet podkapitol v rámci jednotlivých kapitol – text je pak méně „rozkouskovaný“. Nicméně to jsou skutečně 
pouze drobnosti, které nijak neubírají práci na její kvalitě.   
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
Celkový dojem z práce je velmi dobrý. Práce se svým zaměřením vymyká z obvyklého okruhu témat 
zpracovávaných na IMS FSV UK a věnuje se otázce, která je v českém prostředí méně probádána. Výzkum, 
který autorka provedla, může být případně v budoucnu východiskem pro práci, která nabídne komparaci vlivu 
různých etnických lobby v USA, případně analýzu tohoto vlivu v různých historických obdobích – o vlivu 
etnických lobby se v USA diskutuje již po desetiletí a tato diskuze probíhá poměrně intenzivně dodnes.  
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
1. Autorka si stanovila hypotézu, že vliv arménské lobby a etnických lobby obecně je limitován národním 
zájmem USA. V případě Arménie se jí tuto tezi podařilo přesvědčit obhájit. Nabízí se ale srovnání s izraelskou 
lobby, která své pozice drží dlouhodobě bez ohledu na měnícící se geopolitické podmínky ve světě. Je její 



postavení ojedinělé a výsadní nebo se dá očekávat, že výhledově po případném zásadním přehodnocení 
amerického národního zájmu  poklesne i její vliv?  
 
2. Je za současné situace představitelné, že by platnost Section 907 byla v dohledné době obnovena, nebo 
Ázerbájdžán zůstane pro USA i nadále nepostradatelným partnerem?  
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): 
Práci doporučuji bez dalších výhrad k obhajobě s hodnocením výborně.     
 
Datum: V Prištině 9. 6. 2013      Podpis: PhDr. Jan Bečka, Ph.D.  


