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

 

Jakub El-Ahmadie se ve své práci zabývá zahraniční politikou Spojených států v průběhu tzv. Arabského jara. 

Úvodní kapitola se věnuje obecnějším úvahám o konfliktu principu podpory demokracie s národními zájmy 

definovanými bezpečnostně. Těţiště práce pak tvoří druhá kapitola, ve které autor analyzuje konkrétní kroky 

americké administrativy v průběhu revolucí v Egyptě, Libyi a Sýrii. Autor v závěru hodnotí společné prvky 

v americkém postoji a na jejich základě předkládá tezi, ţe podpora demokracie je v americké zahraniční politice 

pouze doplňkem, který je moţné v případě vnímaného ohroţení bezpečnosti lehce upozadit.  

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Práce se zabývá vysoce relevantní a zároveň komplikovanou problematikou zahraniční politiky USA na 

Středním východě. Práce je tvůrčí v tom ohledu, ţe konfrontuje konkrétní kroky USA s teoretickou diskusí 

ohledně podpory demokracie nebo naopak podpory stabilním autokratickým reţimům. Práce má logickou 

strukturu, kdy po obecnějším úvodu následuje rozbor konkrétních politik. Závěr pak zobecňuje jednotlivá 

zjištění.  

 

Z metodologického hlediska by práci prospěla ještě důkladnější teoretická část, která by problematiku podpory 

demokracie zasadila do kontextu zavedených teorií mezinárodních vztahů, zejména idealismu, realismu a 

konstruktivismu. Vnitropolitické souvislosti dané problematiky jsou téţ poměrně důleţité, protoţe pojem 

podpora demokracie můţe mít v pojetí Demokratů a Republikánů velmi odlišný obsah. Z tohoto pohledu se zdá 

být koncepčně bezpečnějším východiskem obrácený přístup, který vychází z vědomé podpory nedemokratickým 

reţimům. Také definice národního zájmu je z ohledem na konstruktivistické přístupy trochu sloţitější neţ jak ji 

prezentuje autor, který vychází primárně z bezpečnostního paradigmatu.  

 

Z obsahového hlediska práce obsahuje některá problematická tvrzení, která by bylo třeba lépe vyargumentovat či 

vysvětlit. Hypotéza ze str. 6 „interests would outweigh ideology because of the number of possible threats and 

issues,“ neřeší definici zájmů and blíţe nespecifikuje „issues“. Spojení „will follow narratives of individual 

countries“ na str. 7 je nejasné, jaké narativy jsou tím myšleny? „The United States have had a set of core 

interests in the Middle East that stay mostly unchanged since the end of World War II.“ na str. 21 je poměrně 

odváţné tvrzení, podpořené pouze obecnou citací Aarona Millera. Tvrzení „Islamist groups are more likely to 

pursue anti-American goals sometimes even for understandable reasons.“ ze str. 24 také vyţaduje podrobnější 

vysvětlení. 

 

Autor několikrát zmiňuje Susan Rice, Samanthu Power a Tamaru Wittes, aniţ by uvedl jejich pozice v rámci 

Obamovy administrativy, coţ je však z hlediska dynamiky vytváření americké zahraniční politiky velmi důleţité. 

Na str. 37 by bylo vhodné uvést, ţe se jedná o rezoluci Rady bezpečnosti OSN, coţ otevírá významnou 

problematiku obecnějšího geopolitického kontextu, který je v práci pouze naznačen, nicméně hrál zejména 

v případě Sýrie velmi důleţitou roli jako jeden z faktorů zásadně ovlivňujících politiku USA. Na str. 49 je 

zmiňován „vnitřní realismus“ Baracka Obamy, coţ by chtělo vysvětlit ve vazbě na předchozí zmínku o 

Jeffersoniánském přístupu – je to opravdu to samé?  

 

Na str. 45 je uvedeno „terrorist attack led to subsequent decrease in U.S. activity in Libya, although foreign 

financial aid has increased significantly since 2012,“ coţ je matoucí s ohledem na to, ţe někdo můţe chápat 

zvýšenou finanční pomoc jako aktivitu svého druhu. Závěrečná věta podkapitoly o Libyi „The Obama 

administration had no rational reason to keep pursuing unsure and possibly lasting for many years project of 

committing greater amount of resources for democratization of the country that has no real potential to become a 



crucial ally in the future,“ obsahuje kromě stylistických problémů i rozpor s obecnějšími východisky, kdy se 

Spojené státy obávají bezpečnostních rizik v případě nestabilních reţimů, navíc je objem těţby ropy významný. 

Spíše to vypadá, jakoby Spojené státy spoléhaly na evropské spojence, kteří mají v Libyi jasněji definované 

ekonomické zájmy.  

 

Vzhledem k aktuálnosti tématu autor pracuje s relevantními publikacemi a internetovými zdroji.  

 

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

grafická úprava, formální náleţitosti práce apod.): 

  

Práce z formálního hlediska odpovídá poţadavkům kladeným na diplomovou práci, autor pracuje s dostupnými 

zdroji a pouţívá standardní citace. Ze stylistického a gramatického hlediska obsahuje řadu zbytečných chyb, 

kterých bylo moţné se snadno vyvarovat pečlivější redakční prací. Namátkou vybírám: „by surprise as nobody 

such rapid and widespread protests“ na str. 3, „The headlines of newspaper around the world“ na str. 3, fragment 

věty „Especially when discussing later phases of the uprisings.“ na str. 7, správné jméno je „Thomas Carothers“ 

na str. 8, „The conflict between democracy and stability promotion and has been present“ na str. 12, „This led 

the United States to support of dictators“ na str. 14, „promotion was declared a as the main foreign policy goal“ 

na str. 14, „problematic on many different levels, bust prominently it made the U.S.“ na str. 18, „overweighed by 

other interests“ na str. 21, „United states want to see“ na str. 23, „U.S. commitment to keep Israel safe have 

sometimes conflicted ante-Western theocracy,“ na str. 25, „ratehr“ na str. 27, „as he limitedly helped fighting Al-

Qaeda“ na str. 35, „multiple occasions which he did not later fulfilled,“ na str. 46, „I general terms and in 

relations to U.S.,“ na str. 42, „we only have to repeat what was mention earlier,“ na str. 48, „pursue regime 

change a play a role of democracy promoter,“ na str. 34.  

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Celkově se jedná o diplomovou práci na vysoce zajímavé a relevantní téma. Mezi silné stránky patří především 

snaha zasadit konkrétní kroky americké administrativy do obecnějších koncepčních debat ohledně přístupů 

k zahraniční politice a vyvodit z nich závěry. Práce obsahuje i dílčí podnětné analytické postřehy. Mezi slabší 

stránky lze zařadit teoretické ukotvení konceptu podpory demokracie a méně pečlivou závěrečnou redakci. Autor 

se však dokázal zorientovat v komplexní problematice a odpovědět na otázky kladené v úvodu práce.  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŢŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna aţ tři): 

  

Jak je otázka podpory demokracie vnímána v Republikánské a Demokratické straně?  

 

Existuje nějaká debata uvnitř Spojených států ohledně toho, jaké jsou vlastně národní zájmy v oblasti Středního 

východu? Komu vyhovuje stávající definice národních zájmů, která je pouţívána v práci?  

 

Co podle autora mohly a měly Spojené státy reálně udělat jinak ve vztahu k Arabskému jaru?  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku velmi dobře.  

 

 

 

Datum: 15.1.2014       Podpis: Kryštof Kozák 

 


