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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
Cílem práce Michala Pečeni je vysvětlit pojem trojúhelníková diplomacie v kontextu čínsko-
sovětsko-amerických vztahů během administrativy prezidenta Nixona a prokázat, „že vztahy 
Washington-Moskva a Washington-Peking neexistovaly paralelně, ale že spolu souvisely a 
vzájemně se ovlivňovaly“ (s.  3) 
Autor se soustřeďuje především na osoby prezidenta Richarda M. Nixona a jeho poradce pro 
bezpečnostní otázky Henryho Kissingera, které vnímá jako architekty trojúhelníkové 
diplomacie.   
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické 

a metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
Práce je napsána srozumitelně, organizace textu je logická. Autor v první části práce uvádí 
čtenáře do kontextu mezinárodně-politické situace na konci 60. let a představuje hlavní 
dva aktéry, Richarda Nixona a Henryho Kissingera a jejich ideologická východiska a postoje 
vůči SSSR a ČLR. Lze souhlasit s autorovým tvrzením, ve kterém popisuje hlavní motivace 
obou aktérů: „Zatímco Kissinger v ní (trojúhelníkové diplomacii) vidí především 
strategickou příležitost k vytvoření tlaku na SSSR a rozběhnutí trojúhelníkové diplomacie, 
pro Nixona je sblížení s ČLR důležité samo o sobě – přitahuje ho jako možnost zapsat se do 
historie…“ (s. 11).  Autor dále zkoumá osobní úroveň vztahů Nixon-Kissinger, pragmatickou 
politiku Richarda Nixona a ideový rámec pro vznik trojúhelníkové diplomacie. Autor si 
především všímá posunu v uvažování části amerických politických kruhů, které 
zaznamenávají čínsko-sovětskou roztržku a rozhodnou se ji využít jako příležitosti 
k navázání vztahů s ČLR, byť zatím na neoficiální úrovni.  Ve třetí kapitole pak autor 
popisuje obecné principy trojúhelníkové diplomacie. V poslední kapitole na několika 
konkrétních příkladech ukazuje účinnost konceptu trojúhelníkové diplomacie – snaží se 
prokázat, že Washington skrze paralelní spolupráci s Pekingem a Moskvou účinně docílil 
ústupků u obou stran a že jak Peking, tak Moskva se snažily do procesu vstupovat tak, aby 
nezůstaly ve znevýhodněné pozici. Tato kapitola má největší potenciál, kterého však autor 
bohužel nevyužil – na pěti stránkách jen stručně popisuje klíčové události čínsko-
amerických a sovětsko-amerických vztahů do roku 1972, tedy do podepsání prvního 
společného prohlášení, které trojúhelníkovou diplomacii fakticky otevřelo. Autor je zběžně 
popisuje obecně známé informace, nepouští se do žádné hlubší analýzy. Práce končí 
rokem 1972, ačkoliv dle autora „Spojené státy… dál pokračovaly ve strategii trojúhelníkové 
diplomacie“ (s. 29).  
 



V úvodu práce zcela chybí krátký přehled/kritika použité literatury. 
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na 

literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
Po jazykové stránce je práce na velmi dobré úrovni – neobsahuje téměř žádné překlepy či 
prohřešky proti pravopisu. Jazyk je místy až moc odlehčený, pochybnosti mám ohledně 
použití majestátního plurálu. Autor by se měl také vyvarovat neustálého vysvětlování 
v závorkách, které v textu působí rušivě.  
Poznámkový aparát není moc rozmanitý, autor spoléhá jen na několik málo pramenů. 
Konečný seznam použitých zdrojů obsahuje celkem jen 19 položek, z nichž minimálně 
polovina jsou spíše obecnější publikace. K tématu je dostupných mnohem více odborných 
knih věnovaných konkrétně obnovení čínsko-amerických vztahů, např. Seize the Hour: When 
Nixon Met Mao od Margaret Macmillan, Constructing the U.S. Rapprochement with China od 
Evelyn Goh či Negotiating Cooperation: The United States and China, 1969-1989 od Roberta 
Rosse. Je také škoda, že autor do své analýzy nezahrnul více primárních zdrojů, které jsou 
dnes již dostupné online. Některé zdroje zmiňuje v textu (např. text Margaret Macmillian na 
s. 11, článek Williama Burra a Jeffrey Richelsona na s. 6, kniha Jeremi Suriho na s. 19 atd.), 
neobjevují se ale v seznamu použité literatury.   
Oproti původní verzi práce autor omezil citace, přesto možná až příliš spoléhá jen na 
Kissingerovo dílo. Některé z citací však neslouží žádnému účelu (např. s. 26).  
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé 

stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
Práce je spíše deskriptivní než analytická, což je bohužel vidět hlavně ve 4. kapitole. Autor 
zde nastoluje důležitá témata, ale nijak je nevysvětluje – viz např. otázka Tchaj-wanu. Proč 
práce končí rokem 1972, není zřejmé. Autor nezvolil úplně ideální tezi (teze je až banální), 
ačkoliv se mu daří vzájemnou provázanost vztahů mezi Pekingem, Washingtonem a Moskvou 
úspěšně ilustrovat.  
 Autor identifikuje hlavní faktory, které Spojené státy vedly k přehodnocení svého postoje 
vůči ČLR. Vedle tandemu Nixon-Kissinger, který do administrativy vnesl nové uvažování o 
zahraniční politice, hrála významnou roli také sovětsko-čínská roztržka. Za zmínku by však 
také stal posun v uvažování Spojených států o zajištění své vlastní bezpečnosti ve východní a 
jihovýchodní Asii – a to v kontextu války ve Vietnamu a hrozby ze strany sovětských 
jaderných zbraní. 
V textu se bohužel objevuje několik chybných, nejasných a sporných tvrzení. Například na s. 
7 autor uvádí, že mongolsko-čínská hranice měří 120 000 km. Pochybnosti mám i o tvrzení, 
že „je nepravděpodobné, že by skutečnou příčinou nevraživosti mezi oběma zeměmi byl 
rozdílný názor na ideální uspořádání společnosti“ (s. 6). Ideologie totiž byla jednou z hlavních 
příčin sovětsko-čínské roztržky a pro Mao Ce-tunga osobně šlo o zásadní otázku – stačí se jen 
podívat na kampaň Velký skok vpřed. Na s. 18 autor píše, že „probíhá-li v sousední zemi střet 
mezi rudými a ´antirudými´ silami, má komunistická vláda tendenci stát spíše na straně svých 
soukmenovců“ - z textu není jasné, co tím myslí.  

 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až 
tři): 
1. Probíhala v amerických kruzích nějaká vnitropolitická debata o vztazích s Čínou? Souhlasili 
všichni s Nixonovým postupem? Vzhledem k tomu, že Ministerstvo zahraničí USA nebylo 



v otázce sbližování s ČKR příliš konzultováno, jak na změnu postoje vůči Pekingu reagoval 
ministr zahraničí či američtí diplomaté?   
2. Jak fungovala trojúhelníková diplomacie po roce 1972? 
3. V popisu čínské „ochoty ke kompromisům“ nebere v potaz vnitropolitickou situaci. Jaký 
měla vliv na ochotu vyjednávat s USA a na implementaci trojúhelníku? 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
I přes výše zmíněné nedostatky práce Michala Pečeni splňuje požadavky kladené na 

bakalářské práce. Proto ji doporučuji k obhajobě s výslednou známkou dobře.  

 
Datum:  14. ledna 2015       Podpis: Jana Sehnalkova 
 
 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


