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Autorka se ve své práci věnuje tématu, které je v posledních letech v souvislosti se 
změnami klimatu vysoce aktuální –  jedná se o dopady globálního oteplování, tání ledovců 
v arktickém prostoru a tudíž vzrůstajícímu významu tohoto prostoru z hlediska dopravního, 
ekonomického, ale i bezpečnostně-politického. Konkrétně se zaměřuje na Beringovu úžinu a 
proměny jejího geopolitického významu, přičemž na tuto problematiku nazírá primárně (ale 
nikoliv pouze) optikou Spojených států amerických.  
 V úvodu autorka vymezuje svou tezi a uvádí některé mezinárodně-politické teorie 
zabývající se mimo jiné přesunem geopolitického těžiště světového dění a aktuálními 
změnami geopolitického uspořádání (včetně části věnované koncepčnímu uchopení a definici 
Beringovy úžiny jako takové z hlediska geopolitického). Je nutno říci, že autorčina výchozí 
premisa není příliš nosná ani inovativní: „The goal of this thesis is to affirm that the 
geopolitical significance of  the Bering Strait is increasing and will increase in the near future 
due to the global warming as it triggered all the changes which have a tremendous impact on 
the region“ (s. 3). Tuto tezi sice lze jen obtížně zpochybnit, na druhou stranu ale právě proto 
není snad ani nutno ji obhajovat – jedná se o tvrzení, které je obecně známé a přijímané.  
 Přehled teorií, zmíněný výše, je zpracovaný poměrně dobře, není z něj však zcela 
patrné, zda některá z těchto teorií byla pro autorku zásadní či klíčová. Jedná se spíše o jakýsi 
přehled bez kritického zhodnocení jejich přínosu. V úvodu navíc zcela chybí klasický rozbor 
použitých pramenů a literatury, což u diplomové práce považuji za dosti zásadní nedostatek.  
 Samotná práce je pak dále rozdělena do tří hlavních kapitol. První je věnována popisu 
Beringovy úžiny jakožto specifického regionu s přihlédnutím k jeho geografickým 
charakteristikám, historii jejího objevování a původní obyvatele, kteří žijí po obou stranách 
úžiny a jejichž způsob života, kultura, tradice a zvyky jsou s touto oblastí neoddělitelně 
spjaty. Autorka zde odvedla dobrou práci při shromáždění faktografických informací, avšak 
kapitola sama je hodně deskriptivní. Druhá kapitola tvoří stěžejní část práce, protože se do 
detailu zabývá klimatickými změnami a jejich možným potenciálem pro posílení námořní 
dopravy Beringovou úžinou, rozvoj těžebního průmyslu a dalších sektorů ekonomiky, 
budování přístavních kapacit a dodatečné infrastruktury v oblasti atp. Všechny tyto příležitosti 
mají samozřejmě kromě svých nesporných přínosů i odvrácenou stránku, kterou je možné 
narušení křehkého ekosystému Beringovy úžiny a jeho dopad na domorodé obyvatelstvo a 
jeho způsob života. Konečně ve třetí kapitole se autorka věnuje hlavním regionálním aktérům 
– USA, Rusku, Kanadě, asijským zemím (zejména Číně, ale i Japonsku, Jižní Koreji a 
Singapuru) a Arktické radě.  
 U poslední kapitoly bych se zastavil poněkud déle. Jak již bylo zmíněno výše, autorka 
celkem logicky vzhledem k oboru, na němž je práce obhajována, věnuje největší pozornost 
přístupu USA. Z textu vyplývá, že USA až donedávna věnovaly arktickému prostoru poměrně 
malou pozornost, což se změnilo teprve s nástupem druhé administrativy Baracka Obamy, 
který však dle některých názorů snad až příliš upřednostňuje klimatické hledisko arktické 
politiky (s. 33). Autorka konkrétně zmiňuje dokument National Strategy for the Arctic 
Region. Na tento dokument pak navazuje jak implementační plán, tak dílčí dokumenty dalších 
součástí administrativy a ozbrojených sil (Pobřežní stráž, Námořnictvo, Námořní pěchota). 
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Autorka zde opakovaně uvádí, že USA doposud (jako jediná arktická země) neratifikovala 
konvenci OSN o mořském právu (UN Convention on the Law of the Sea, UNCLOS), což 
americké možnosti v Arktidě obecně a Beringově úžině dosti značně limituje. Dle mého 
názoru se jedná o poměrně zásadní otázku a bylo by proto dobré, byť to pochopitelně není 
hlavním tématem práce, kdyby autorka alespoň stručně vysvětlila, proč k této ratifikaci dosud 
nedošlo a jaké jsou hlavní argumenty odpůrců konvence. Další bod, na který bych upozornil, 
je dokument Arctic Strategy zveřejněný Pobřežní stráží Spojených států (United States Coast 
Guard, USCG). Autorka uvádí na s. 36, že tento dokument stanovuje tři strategické cíle, 
kterých by USCG chtěla v Arktidě dosáhnout – „improving awareness of maritime activity, 
modernizing governance, and broadening partnerships“. Tyto cíle, zejména druhý z nich, mi 
přijdou poměrně vágní – bylo by možná dobré se zamyslet nad tím, zda se za těmito 
proklamacemi skrývá nějaký reálný obsah, a pokud ano, jaký. Obecně se totiž dá říci, že 
v amerických (a často i kanadských) dokumentech vztahujících se k Arktidě je poměrně málo 
konkrétních informací a kroků, které chtějí jednotlivé administrativy skutečně podniknout. 
Pouhé zvýšení frekvence vydávání podobných proklamací tedy ještě nutně neznamená, že se 
zvyšuje i pozornost věnovaná arktické oblasti.  
 Ze srovnání mezi americkým a ruským přístupem k Beringově úžině a k Arktidě tak, 
jak je popisuje autorka, vyplývá, že Rusko je v řadě oblastí, ať již vojenské či ekonomické, 
aktivnější. Nemyslím si však, že se nutně jedná o doklad toho, že USA v Arktidě „zaspaly“, 
zatímco Rusko využívá příležitosti, kterou klimatické změny přinášejí. Pro Moskvu je totiž 
Beringova úžina v řadě ohledů důležitější než pro Washington, např. s ohledem na přepravu 
ruských surovin na asijské trhy. Nedá se rovněž říci, že z bezpečnostního hlediska by Arktida 
představovala aktuálně pro USA hrozbu – je dosti nepravděpodobné, že by Rusko přes 
Beringovu úžinu na USA zaútočilo, zejména v době, kdy konflikty, které Rusko rozdmychává 
a podporuje, mají spíše podobu asymetrické „hybridní“ války. Incidenty v oblasti, které 
autorka popisuje, jsou skutečně spíše provokací a „projekcí“ ruské vojenské síly než 
předzvěstí něčeho závažnějšího. Proto je vcelku logické, že USA věnují oblasti menší 
pozornost z bezpečnostně-vojenského hlediska než jiným, mnohem exponovanějším 
regionům, které vyžadují intenzivnější nasazení jejich ozbrojených sil.  
 Odhlédneme-li nyní od obsahové části práce, a zaměříme se na část jazykovou a 
formální, je bohužel třeba říci, že textu značně ubírá na kvalitě a na čtivosti celá řada 
stylistických, gramatických a editačních nedostatků. Autorčin jazykový projev sám o sobě 
přitom není špatný, je vidět, že v angličtině pravidelně píše i čte. Většina problémů tak 
pramení spíše z nedostatečné pozornosti věnované závěrečné editaci textu. Jen namátkou lze 
zmínit opakující se identické nebo téměř identické textové pasáže –  např. s. 46 poslední dvě 
věty prostředního odstavce a s. 47 poslední dvě věty prvního odstavce; nedokončené či 
nenavazující věty –  např. „However, what contributed to the BSR’s and particularly Alaska’s 
Rise was World War II, the Cold War After the rapid deterioration of relations with the Societ 
Union…“ (s. 15); časté neshody přísudku s podmětem; chyby a nejednotnosti v psaní velkých 
a malých písmen – např. Cold War a Cold war.  Na s. 27 autorka nejdříve uvádí, že ani jeden 
z ruských přístavů, které vyjmenovává, není hlubokovodní, o dvě řádky níže ale píše, že 
Providenija, jeden z těchto tří přístavů, hlubokovodní je…  
 Závěrem lze říci, že autorka si vybrala velice zajímavé a relevantní téma. Její text 
nároky kladené na diplomovou práci na IMS FSV UK splňuje, ale potenciál, který zpracování 
podobného tématu mělo, zůstal do značné míry nevyužit, zejména s ohledem na nabídnutí 
nového pohledu na problematiku a hlubší analýzu některých problémů. Práci uškodila i 
nedotažená editace textu a podcenění formální stránky. Práci navrhuji komisi k obhajobě 
s hodnocením velmi dobře-dobře s ohledem na průběh obhajoby.  
 
V Praze dne 2 .9. 2015                                                                            PhDr. Jan Bečka, Ph.D.    


