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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
Autorka se ve své práci zaměřila na jeden z fenoménů, který ovlivnil a stále ovlivňuje zásadním způsobem 
americkou zahraniční a bezpečnostní politiku, tj. na tzv. vietnamský syndrom. Jejím cílem není jen popsat a 
analyzovat, jakým způsobem a z jakých důvodů se vietnamský syndrom vytvořil, ale spíše to, jak s ním 
prezidenti Carter a Reagan snažili vyrovnat a jak byli v tomto úsilí úspěšní. 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
Autorka se svého úkolu zhostila v zásadě dobře.  Svou práci strukturovala logicky – v první části rozebírá 
podrobně jednotlivé faktory, které zapříčinily to, že americká společnost začala trpět vietnamským syndromem, 
v části druhé pak analyzuje snahy prezidentů Cartera a Reagana o „vyléčení“ americké společnosti. Její rozbor 
hlavních důvodů, proč vietnamský syndrom vznikl, je přesvědčivý, stejně jako její závěr, že to byla souhra všech 
těchto faktorů, která vietnamský syndrom zapříčinila – pouhý jeden z těchto faktorů by patrně tak hlubokou krizi 
ve veřejném mínění a v důvěru v americké instituce a hodnoty nezpůsobil. Zde bych snad ještě dodal, že 
americká společnost negativně vnímala i to, že jí příčiny války nebyly dostatečně jasné, že komunikace ze strany 
Bílého domu za prezidenta Nixona byla velmi omezená, a že řada jeho kroků (např. rozhodnutí o bombardování 
Kambodži) byla učiněna ve skrytu a nebyla konzultována ani s Kongresem. I v druhé části práce dochází autorka 
k v zásadě správným závěrům ohledně Cartera a Reagana a jejich úspěšnosti při obnovování důvěry v USA a 
jejich hodnoty.  
U některých tvrzení autorky bych si dovolil lehce nesouhlasit (např. na straně 2 v úvodu, kde píše: „Na základě 
těchto lekcí jednotliví prezidenti stavěli zahraniční politiku v plné míře až do devadesátých let, později některé 
zásady sice opominuli, ale nikdy úplně neporušili“ – zde se domnívám, že dnes již v post-vietnamské době a že 
realita aktuálních bezpečnostních krizí ve světě přiměla prezidenty USA změnit přístup dosti radikálně), ale to 
jsou spíše dílčí tvrzení. Podobně bych dodal u jejích závěrů k frustraci vracejících se veteránů, že podobně 
chladného, i když ne tak nepřátelského přijetí, se dostávalo již dříve vojákům vracejícím se z korejské války. 
Rozdíl je ovšem pochopitelně v tom, že tuto válku neprovázely masové protesty obyvatelstva, je však otázkou, 
zda to nebylo i proto, že měla na rozdíl od vietnamského konfliktu mnohem menší mediální pokrytí.  
Zdrojová základna autorky je adekvátní rozsahu práce a zdroje jsou vyváženě používány. Snad jen u rozboru 
literatury bych přece jen očekával u hlavních zdrojů podrobnější hodnocení toho, v čem konkrétně byly např. 
přínosem. Rovněž bych asi hledal i jiné slabiny než skutečnost, že díla byla napsána americkými autory a 
poskytují tedy americký pohled na problematiku – v tomto případě se v rámci odborného diskurzu v USA dá 
najít řada často protichůdných názorů a hodnocení a i americký pohled je tedy celkem plastický a pestrý.   
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
Práce je na dobré jazykové úrovni, splňuje všechny formální náležitosti. Citační aparát je rovněž zpracován 
konsistentně a informace, které by měly být citovány, jsou doloženy odkazem na relevantní zdroje. Seznam 
literatury je rozčleněn správně.   
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.) 
Jak již je zmíněno výše, jedná se o práci, která splňuje všechny požadavky kladené na bakalářské práce na IMS 
FSV UK. Autorka vytýčených cílů dosáhla a na své výzkumné otázky si dokázala přesvědčivě odpovědět, byť 
nelze zcela říci, že by její práce přinášela něco nového či originálního. U tématu, o němž byly popsány tisíce 
stránek, lze však toto jen stěží očekávat.   
 



5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
1) Lze na základě zkušeností s vietnamským syndromem očekávat, že se postupně vytvoří i afghánský či irácký 
syndrom s podobným dopadem na americkou společnost, nebo je dnes situace ve  společnosti nesrovnatelná se 
sedmdesátými roky minulého století?  
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
Bakalářskou práci doporučuji komisi k obhajobě s hodnocením velmi dobře.   
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