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

Práce Phuong Thuy Do je věnována politice prezidenta Eisenhowera vůči Vietnamu. Cílem 
práce je osvětlit, zdali mohly Spojené státy předejít svému angažmá v oblasti v 60. a 70. 
letech 20. století. Autorka zkoumá, proč Spojené státy již v padesátých letech nepodnikly 
intervenci do Vietnamu na pomoc Francii a proč se jim nepodařilo vybudovat fungující 
demokracii v Jižním Vietnamu. Autorka tvrdí, že „Spojené státy určily svou budoucí roli ve 
válce už za prezidenta Trumana, který poskytl Francouzům velkou materiální a finanční 
podporu, a hlavně prezidenta Eisenhowera, jenž se pro intervenci do oblasti neodhodlal po 
své zkušenosti s korejskou válkou.“ (s. 3).  Hlavní chybou Eisenhowerovy administrativy 
podle autorky však byla především sázka na jednu kartu – na osobu Ngo Dinh Diema jako 
protiváhu charismatického Ho Či Mina.  
 
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.): 

Práce je napsána srozumitelně, kapitoly jsou řazeny logicky, autorka postupuje v práci 
chronologicky. Celý text je víceméně deskriptivní syntézou. První kapitola poskytuje 
historický úvod, ve kterém je popsán vznik samostatného Vietnamu. Již v Rooseveltově 
přístupu autorka identifikuje zárodek budoucího problému – Spojené státy se po druhé 
světové válce z Vietnamu stáhly a ztratily tak vliv na vývoj událostí a nevyužily pro-americké 
orientace Ho Či Mina. Po začátku studené války se však Vietnam stává předmětem 
velmocenských zájmů a samotný vnitropolitický vývoj ve Vietnamu je vnímán převážně 
prismatem studené války. Autorka popisuje spolupráci USA a Francie, která se snažila o 
udržení svého vlivu ve Vietnamu, a problémy, jež v jejich spolupráci nastaly – ty vycházely 
především z rozdílných cílů. Zatímco Francie bojovala za záchranu svého koloniálního 
panství, Američané chtěli ve Vietnamu vybudovat stát, který by se stal hradbou proti šíření 
komunismu. 
Autorka dále hledá důvody, pro které se Eisenhower zdráhal do konfliktu ve Vietnamu 
vojensky zasáhnout. Jako hlavní příčiny identifikuje stigma „ztráty Číny“, tedy obavu o ztrátu 
dalšího území ve prospěch komunistů a s tím spojenou obavu o důvěryhodnost USA, 
Eisenhowerův anti-kolonialismus, který ovlivnil jeho ochotu podporovat francouzské úsilí, 
korejskou válku, ve které se ukázalo, že ani světová velmoc není schopna ve válce rychle 
zvítězit – a po táhlém konfliktu se Eisenhower zdráhal znovu posílat americké vojáky do Asie. 
Autorka také dochází k závěru, že Eisenhower se ve spolupráci se svými nejbližšími poradci 
Johnem Fosterem Dullesem a Allenem Dullesem nakonec rozhodl, i v kontextu snižování 
výdajů na obranu, pro provádění tajných operací, které byly finančně nenáročné a často 
efektivnější. Proto podpořil plán na vyslání Edwarda G. Lansdalea do Vietnamu – Lansdale 



měl identifikovat charismatického vůdce, který by byl schopen sjednotit Jižní Vietnam a stát 
se schopným protipólem Ho Či Mina. Jak ale autorka popisuje, sázka na jednu kartu se 
nevyplatila – Američané totiž vybrali muže, který sice splňoval jejich požadavky a představy, 
ale nebyl přijat samotnými Vietnamci. Jižní Vietnam se tak propadal do stále větších 
problémů a v jejich důsledku narůstala popularita Ho Či Mina a jeho Viet Minhu – docházelo 
tedy přesně k tomu vývoji, kterému se Spojené státy snažily všemožnými nástroji zabránit. 
Prosazování politiky zadržování a tedy snaha udržet Vietnam v americkém táboře nakonec 
podle autorky vedly k nutnosti přímého vojenského angažmá USA v následujících letech.  
 

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 dobré úrovni, jen na několika místech se vyskytují 
chyby v syntaxu, gramatice a interpunkci. Poznámkový aparát je zpracován pečlivě. 
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Téma amerického angažmá ve Vietnamu bylo již mnohokrát zpracováno, ačkoliv prezidentu 
Eisenhowerovi a jeho politice vůči Vietnamu bylo věnováno o něco méně prostoru než 
politikám prezidentu Johnsona a Nixona. Autorka se práci snaží obohatit o pohled tajných 
služeb (Office of Strategic Services a později jejího nástupce CIA). V úvodu práce naznačuje, 
že existoval možný potenciál spolupráce s Ho Či Minem, ale v důsledku studené války 
Spojené státy přehodnotily svou zahraniční politiku a na situaci ve Vietnamu začaly pohlížet 
prismatem studené války – tedy jako na další oblast, ve kterém Spojené státy soupeří o vliv 
se SSSR (a ČLR). Je škoda, že autorka nepracuje více s primárními zdroji, např. 
s diplomatickými depešemi publikovanými pod názvem Foreign Relations of the United 
States, které jsou dnes již dostupné online. Domnívám se, že právě diskuse o potenciálu a 
politické orientaci Ho Či Mina a o možnosti spolupráce s ním v řadách amerických 
byrokratického aparátu by vrhla zajímavé světlo na uvažování amerických 
zahraničněpolitických kruhů. Podobně by bylo zajímavé zjistit, jak probíhala diskuse uvnitř 
administrativy o problémech Ngo Dinh Diemova vedení a jaké alternativní kroky byly 
navrhovány.  
Autorka také prezentuje kroky americké administrativy jako kroky, které prosazoval 
prezident Einsenhower ve spolupráci s bratry Dullesovými. Jistě však existovalo mnoho 
dalších alternativ, které byly pro řešení vietnamského problému navrhovány. Ačkoliv je 
prezident Eisenhower odmítl, bylo by vhodné je zmínit.  

 

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

 Byl Ho Či Min skutečně asijským Titem? Bylo možné zabránit posílení jeho vazeb 
na Moskvu? 

 Proč obyvatelé Jižního Vietnamu Ngo Dinh Diema nikdy nepřijali?  

 Proč Spojené státy pokračovaly v podpoře Ngo Dinh Diema, ačkoliv byl ve své 
zemi nepopulární a zavedením autokratické vlády vlastně podkopával obraz 
Spojených států jako šiřitele demokracie? Jak je možné, že Spojené státy dovolily, 
aby se z Ngo Dinh Diema stal autokrat?  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

Práce Phuong Thuy Do splňuje požadavky kladené na bakalářské práce. S ohledem na výše 

zmíněné výtky ji doporučuji k obhajobě s výslednou známkou velmi dobře. 



 
 

 

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. 

 

 


