
Abstrakt 
Bakalářská práce „Americká okupace Japonska: cíle a prostředky americké zahraniční 

politiky v 1. období okupace 1945-1947“ pojednává o způsobu provedení okupace 

Japonska v letech 1945-47 Spojenými státy, o její struktuře a vývoji a také o 

diplomatických krocích, které Spojené státy podnikly, aby si zajistily hlavní a v praxi 

i jediné slovo při provádění okupace. Cílem práce je zodpovědět, jaký mělo Japonsko 

pro Spojené státy v tomto období význam: bylo pouze poraženým státem, od kterého 

se USA snažily získat reparace nebo bylo vnímáno jako možný ekonomický partner či 

dokonce jako strategický spojenec v Asii? Jak a proč se americký postoj k Japonsku 

proměňoval? Proto je klíčové zodpovědět, jaké byly alternativní scénáře okupace, 

proč USA zvolily právě takovou formu okupace a jaké prostředky využily, aby 

dosáhly svých cílů. Za tímto účelem práce zkoumá, proč Spojené státy usilovaly o to, 

aby byly jedinou mocností s vlivem nad poválečným Japonskem a jeho rekonstrukcí, 

proč se rozhodly nevytvořit okupační zóny nebo nepřenechaly zodpovědnost provést 

okupaci Společnosti národů. Cílem práce je také určit, zda byla okupace z pohledu 

Američanů provedena úspěšně vzhledem k cílům, které si Spojené státy vytyčily.  

První část práce se zabývá aktivitami USA na mezinárodním poli s ohledem na 

Japonsko a především otázkou, jaké měly ostatní velmoci slovo v okupaci Japonska, 

proč nevznikly okupační zóny a zda reálně existoval mezinárodní dohled nad 

prováděním okupace. Druhá kapitola je věnována vnitropolitickému dění a reformám, 

které se Američané snažili v prvním období okupace implementovat s cílem 

poválečného odzbrojení Japonska a jeho následné demokratizace. Mezi ně patří přijetí 

nové ústavy, změna v postavení císaře, pozemková reforma, snaha o rozpuštění 

zaibacu, reorganizace školství nebo také vytváření odborů.  

Z pohledu Spojených států považuji okupaci za úspěšnou, protože se jim podařilo 

Japonsko demilitarizovat a částečně i demokratizovat. Z Japonska si vytvořily 

strategického a ekonomicky silného spojence, což předčilo původní očekávání. 

 


