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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

Práce Václava Hřivny přináší případovou studii zahraniční politiky Ronalda Reagana vůči 
Grenadě. Reaganova administrativa v roce 1983 podnikla invazi na tento malý ostrovní stát 
v Karibiku. Cílem práce je posoudit důvody, které Reaganovu administrativu vedly 
k rozhodnutí o provedení invaze, a analyzovat, jak zapadají do kontextu Reaganovy 
zahraniční politiky. Autor pak konfrontuje tyto důvody s Reaganovými veřejnými 
prohlášeními a veřejným ospravedlněním invaze a dochází k závěru, že Reaganova veřejná 
obhajoba vojenské operace se lišila od skutečných příčin invaze, kterými byla vlastně politika 
zadržování. 
 

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, kapitoly jsou řazeny logicky. Autor nejprve představuje 
základní stavební kameny zahraniční politiky Ronalda Reagana, pak podrobněji zkoumá 
specifika zahraniční politiky vůči Latinské Americe. Ze strategických dokumentů, jejichž 
pozornost se upínala především na Kubu, autor vyvozuje (s. 15), že „primárním cílem… bylo 
kromě zamezování šíření komunistického vlivu i udržení stability celého regionu. Pro 
Američany bylo důležité neustále připomínat nekomunistickým zemím v regionu, kdo je 
jejich spojenec, a zároveň nepřátelským zemím demonstrovat svoji dominantní pozici v této 
oblasti, kterou byli ochotni bránit za všech okolnosti.“  
V následující kapitole pak autor sleduje politické změny na Grenadě a její vztahy s USA do 
vypuknutí převratu v říjnu 1983. Ve čtvrté kapitole pak zkoumá provedení samotné invaze a 
vysvětluje, jak byla invaze ospravedlněna vůči veřejnosti. Autor ale zároveň zkoumá hlubší 
strategické důvody, které vycházely ze zahraničněpolitické koncepce a které dle autora hrály 
v procesu schvalování operace mnohem důležitější roli.  
Součástí práce jsou dvě přílohy: první mapa ukazuje geografickou polohu Grenady, druhá pak 
ukazuje možný operační dolet sovětských letadel z Grenady v případě, že by bylo dokončeno 
letiště v Port Salines. Právě stavba tohoto letiště představovala problém pro americké 
zahraničněpolitické kruhy – obávali se totiž, že by letiště v zemi přátelské k Moskvě mohlo 
sloužit sovětským zájmům.  
 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Po jazykové a formální stránce je práce na velmi dobré úrovni, jen na několika místech se 
vyskytují chyby v syntaxu, gramatice a interpunkci. Poznámkový aparát je zpracován pečlivě, 
autor jen mohl seznam použité literatury pro větší přehlednost rozdělit dle typů pramenů.  
  

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 



Práce Václava Hřivny představuje zdařilou případovou studii Reaganovy zahraniční politiky 
vůči Latinské Americe. Na případu Grenady autor ukazuje, že Ronald Reagan odmítal 
jakékoliv šíření sovětského vlivu v oblasti, kterou USA považovaly za důležitou pro své 
národní zájmy, a byl ochoten za tímto účelem nasadit i ozbrojené složky. Jako hlavní příčinu 
celé operace autor označuje především tvrdý antikomunistický postoj Ronalda Reagana a 
jeho administrativy.  
Domnívám se, že autor mohl vynechat krátkou pasáž věnovanou Reaganově rétorice. V práci 
sice tvrdí, že rétorika pomáhala „formovat a prosazovat zahraniční politiku USA,“ není ale 
jasné jak.  
Na s. 10-11 se píše, že byla zřízena „zvláštní sekce, která měla veřejnost a Kongres 
informovat o událostech v tomto konkrétním regionu [Latinské Americe]… a dále mělo dojít 
v otázkách věcí veřejných k větší internacionalizaci se zaměřením na názory světových lídrů a 
organizací.“ V této části mi nebylo úplně jasné, co tím autor myslí.  
 

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

 Myslíte, že by veřejnost Reaganovi grenadskou operaci neschválila, pokud by 
argumentoval přímo nutností zadržování namísto nutnosti ochránit americké 
studenty? Nedávalo by použití sovětské karty v kontextu jeho postoje proti SSSR (říše 
zla) větší smysl? 

 Na s. 25 píšete, že převrat na Grenadě v roce 1982 tajně podporoval Sovětský svaz, 
zatímco Kuba neměla o situaci na ostrově dostatek informací. Jakou motivaci měla 
Moskva pro podporu převratu? A proč se její podpora jeví jako nejpravděpodobnější? 
Také není jasné, jak je možné, že Kuba neměla dostatek informací, přestože na 
ostrově působila poměrně velká skupina Kubánců. 

 V závěru tvrdíte, že grenadská operace pomohla k potlačení „vietnamského 
syndromu“ a že prezident Reagan dodal Američanům pocit, že jsou silným národem. 
Porovnáme-li strategický význam Grenady s Vietnamem, není toto trochu nadnesené 
tvrzení? Z čeho tak usuzujete? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

Práce Václava Hřivny vyhovuje požadavkům kladeným na bakalářské práce. Proto ji 

doporučuji k obhajobě s výslednou známkou výborně. 

 
 

 

Datum: 6. června 2015     Podpis: Jana Sehnálková 
 

 

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. 

 

 


