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

 

Do Phuong Thuy se ve své práci zabývá postojem Eisenhowerovy administrativy ke konfliktu ve 

Vietnamu. Cílem práce bylo zhodnotit, zda mohly jiná politická rozhodnutí v 50. letech předejít 

zbytečnému a krvavému konfliktu v 60. a 70. letech. Autorka postupuje víceméně chronologicky a po 

historickém úvodu následují kapitoly o Dwightu Eisenhowerovi, Ženevské konferenci a Jižním 

Vietnamu. Autorka dochází k  závěru, že hlavní chybou americké administrativy bylo spoléhat se na 

Ngo Dinh Diema jako hlavu státu Jižního Vietnamu.  

 

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

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

 

Na bakalářskou práci se jedná o středně náročné téma, které však vyžaduje dobrý přehled v dostupné 

literatuře. Otázky, které si autorka klade, jsou relevantní zejména z hlediska moderních 

revizionistických interpretací studené války. Přístup autorky však není příliš tvůrčí a spoléhá se na 

rekapitulaci nejdůležitějších sekundárních pramenů.  

 

Práce má poměrně logickou strukturu, i když by v kapitolách mohl být lépe oddělen chronologický a 

tematický aspekt – občas není zcela jasné, zda se posouváme v čase a nebo pouze v tematickém důrazu. 

Eisenhowerova administrativa je důležitá jak na Ženevské konferenci, tak i vzhledem k Ngo Dinh 

Diemovi. Kapitola 2. má v názvu téměř to samé jako celá práce.   

 

Z teoretického hlediska se práce mohla mnohem podrobněji zabývat obecnějšímu a teoretičtějšímu 

zhodnocení fenoménu studené války, respektive roli studenoválečného myšlení na politiku USA. Šlo 

také zmínit alternativní přístupy k řešení vietnamského konfliktu, které bratři Dullesovi či sám 

Eisenhower zamítli. Klíčová je otázka viny USA za rozpoutání a eskalaci konfliktu, kterou se autorka 

zřejmě snaží prokázat, ale měla by tak činit jasněji a přesvědčivěji. Kontrast s tradiční americkou 

interpretací o severovietnamské agresi by bylo také vhodné zdůraznit.   

 

Metodologicky je práce postavená na rekapitulaci známých údajů a jejich poskládáním do relativně 

smysluplného narativního celku. Z hlediska hlavních cílů a tezí by však bylo užitečné pracovat s více 

primárními dokumenty. Práce jinak vhodně pracuje s dostupnými prameny a literaturou, nicméně by 

mohla ještě podrobněji zmínit hlavní akademické diskuse, které se ohledně amerického působení ve 

Vietnamu vedou, včetně svého postoje k nim.  

 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Práce z formálního hlediska odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. Jazykový projev 

autorky je kultivovaný, i když by jej pečlivější redakční práce mohla ještě trochu vylepšit. Spíše 

výjimkou je chyba ve shodě podmětu a přísudku na str. 3. Autorka pracuje s dostupnými zdroji a 

používá standardní citace. Citační norma AUC je možná trochu zbytečně uvedena na konci práce. 

Grafická úprava práce je též na standardní úrovni.  

  

 



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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Celkově se jedná o relativně kvalitní bakalářskou práci na relevantní téma. Mezi silné stránky patří zejména 

podrobné zpracování klíčových okamžiků, které určily další směřování americké politiky ve Vietnamu. Mezi 

slabší stránky je třeba zařadit přílišnou popisnost, nedostatečnou teoretickou reflexi tématu a omezenou práci 

s primárními zdroji. V závěru práce šlo ještě hlouběji zhodnotit širší implikace hlavních zjištění pro 

americkou zahraniční politiku, zůstalo jen u slabého náznaku vzhledem k Afghánistánu. Práci se podařilo 

naplnit stanovené cíle pouze částečně, a zejména hlavní teze o chybném spoléhání se na osobu Diema by bylo 

potřeba podpořit ještě přesvědčivějšími argumenty – 8 let vlády je v tak dynamickém regionu vlastně dlouhá 

doba, za kterou mohla americká administrativa přijít s alternativními přístupy k definitivnímu vyřešení 

konfliktu.  

 

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

  

Proč vidíte hlavní příčinu neúspěchu primárně v osobě Diema? Nehrály širší strukturální problémy a 

historické souvislosti také důležitou roli?  

Proč začal Severní Vietnam podporovat opozici proti Diemovi až v roce 1959?  

Proč se Spojené státy nedokázaly dohodnout se svým obdivovatelem Ho Či Minem poté, co zůstaly jako 

jediný relevantní zahraniční aktér v Jižním Vietnamu?  

Jaké realistické kroky podle vás mohl Dwight Eisenhower učinit, aby zabránil eskalaci vietnamské války 

v 60. letech?  

 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku velmi dobře až dobře v závislosti na zodpovězení otázek u 

obhajoby.  

 

 

 

 

Datum: 29.5.2015        Podpis: Kozák, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 


