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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
Tematika přístupu Spojených států k Izraeli a k blízkovýchodní otázce je dlouhodobě palčivou otázkou 
mezinárodních vztahů, a to bez ohledu na to, která administrativa je aktuálně v USA u moci. Prezident Obama se 
po svém zvolení v roce 2008 a po svém nástupu do funkce v lednu 2009 stal dalším americkým státníkem, který 
začal usilovat o vyřešení tohoto problému. Právě snahám Obamovy administrativy v jejím prvním a druhém 
funkčním období se věnuje ve své práci Markéta Čurdová. Její tezí je, že v prvním období se Obama ve snaze 
dosáhnout průlomu (a zároveň zlepšit obraz USA v islámském světě) uchýlil k většímu nátlaku na Izrael a byl 
ústupnější vůči Palestincům. Tento postup však nepřinesl kýžený efekt a tak lze ve druhém funkční období zatím 
vypozorovat určité změny, jejichž dopady je však zatím předčasné komplexněji hodnotit.     
 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

Zvolené téma je velmi náročné na zpracování, protože spadá do dějinného období, které dosud není ukončené, a 
výsledky některých Obamových snah zatím není možno objektivně hodnotit. Autorka zvolila jako postup pro 
zpracování textu extenzivní komparaci politiky první a druhé Obamovy administrativy na základě kritérií, které 
si stanovuje v úvodu (postup USA při řešení konfliktu, veřejná vyjádření prezidenta Obamy a četnost návštěv 
ministrů zahraničí v regionu). Tyto analyzované faktory navíc zasazuje do širšího kontextu regionálního a 
globálního geopolitického vývoje. Na základě takto zkonstruovaného výzkumného matrixu je následně 
strukturována celá práce, která posuzuje jednotlivé veličiny v obou zkoumaných obdobích a posléze je 
porovnává. Vzhledem k nedostatku odborných publikací na toto téma musela autorka pracovat zejména 
s primárními prameny (např. veřejnosti dostupné dokumenty Bílého domu a Department of State), studiemi 
některých renomovaných think tanků a případně i s články v tisku. Přesto se jí podařilo předložit práci, která 
nabízí zajímavý a ucelený informativní přehled dění v oblasti jejího zájmu. Události, které popisuje, autorka 
zároveň i analyzuje a kritický hodnotí. Oceňuji i skutečnost, že autorka v závěru přiznává, že se část její 
hypotézy nepotvrdila (s. 35), což není příliš častým jevem.    

 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
Citační aparát je zpracován jednotně a je odpovídající rozsahu práce. Po stylistické stránce by patrně šlo některé 
formulace a větnou strukturu vylepšit, někdy se v textu objevují neobratnosti či anglicismy. Všechny 
požadované náležitosti tvoří součást práce.    
 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 
originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Práci lze označit za zdařilou sondu do amerického přístupu vůči Izraeli za Obamovy administrativy, který kromě 
popisu a analýzy vybraných událostí a faktorů nabízí i některé možné trendy vývoje do budoucnosti. Autorka 
dokázala na základě shromážděných údajů zodpovědět výzkumné otázky a ověřit platnost své hypotézy. Bylo by 
nepochybně zajímavé podívat se na hodnocené události s většim časovým odstupem a provést další zhodnocení, 
které by předešlé závěry potvrdilo či případně upřesnilo.  
 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až 
tři): 

1. Jaké jsou limity americké ochoty postupovat nezávislé na Izraeli s ohledem na dění na Blízkém východě a 
v širším regionu? Lze si představit scénář, kdy by Izrael ztratil svou strategickou důležitost pro USA a tedy i své 
výsadní postavení? Jak by pak USA postupovaly ve vyřešení palestinské otázky a byla by pro ně ještě 
relevantní?  



2. Autorka zmiňuje, že Obama rovněž usiloval o zlepšení obrazu USA v islámském světě, což se mu z větší části 
nepodařilo. Je však takovýto cíl za aktuální geopolitické konstelace vůbec realizovatelný nebo se jednalo pouze 
o součást vymezování se proti Bushově administrativě?   

 
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.  


