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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
Práce Michaely Kaňkové je věnována vztahům mezi USA a Tchaj-wanem během 
administrativy prezidenta Baracka Obamy, konkrétně od roku 2009 do roku 2016. Cílem 
práce je „zanalyzovat, jaké byly americko-tchajwanské vztahy během administrativy Baracka 
Obamy, v politickém ohledu, ale hlavně i v otázce prodeje amerických zbraní Tchaj-wanu, 
který přesahuje rámec obchodních vztahů a spadá do bezpečnostní a strategické otázky“(s. 
3).  Autorka vychází z předpokladu, že „prodej zbraní a armádního vybavení je tedy jedním 
z faktorů, podle kterého lze určit, jaké jsou aktuální vztahy mezi Spojenými státy a Tchaj-
wanem. (…) Posouzením administrativy Baracka Obamy a jeho politiky vůči Tchaj-wanu si 
práce klade za cíl definovat, jaké byly vztahy Spojených států a Tchaj-wanu během jeho 
administrativy. Prvotní hypotéza je taková, že i když pro zlepšení vztahů byly relativně 
příznivé podmínky, zvláště oproti druhému volebnímu období George W. Bushe, vztahy 
Spojených států a Tchaj-wanu nakonec zůstaly v podstatě beze změny.“ (s. 4) 

  
 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické 
a metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

Autorka si vybrala velmi zajímavé, ale zároveň poměrně komplikované téma. Problematika 
americko-tchajwanských vztahů skrývá spoustu úskalí, neboť se jedná o komplexní vztah, 
jehož uchopení značně komplikuje neoficiální povaha vztahů mezi Washingtonem a Tchaj-
pejí a zároveň faktor Čínské lidové republiky, která na základě principu jedné Číny tvrdí, že 
Tchaj-wan je její součástí. 
Samotný text bohužel trpí mnoha nedostatky. Už samotná struktura textu je poněkud 
nevyvážená – historii tchajwansko-čínsko-amerických vztahů je věnováno téměř dvacet 
stran, analýze americko-tchajwanských vztahů během prezidentství Baracka Obamy je 
věnováno stran dvanáct. Domnívám se, že historický exkurz mohl být výrazně zkrácen – v této 
části stačilo definovat základní pojmy a krátce popsat klíčové milníky vzájemných vztahů. 
Obamova politika naopak mohla být analyzována detailněji.  
 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na 
literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Jazyková a stylistická korektura mohly odstranit některé problémy, jako je např. opakování 
již řečeného či příliš komplikovaná a na sebe nenavazující souvětí. V textu je velké množství 
gramatických chyb (např. ve shodě podmětu s přísudkem), velkým problémem je také 
množství chyb v interpunkci. Autorka také nadužívá zbytečných vycpávek jako např. „silnější 
sblížení“, „poměrně jasné“, „relativně silné vztahy“, „značně pragmaticky“, objevují se 
termíny s nejasným významem, jako např. „teoreticky demokratická země“, „došlo k jistému 



posunu ve vztazích“. Některá souvětí jsou poněkud matoucí a argumenty v nich nijak 
nesouvisejí - např. na s. 7 se píše, že „možnost návratu monarchie byla pro většinu lidí 
naprosto nepřijatelná, což vedlo k tomu, že Juan nebyl schopný se udržet u moci a krátce na 
to i zemřel“. Na s. 22 je pak autorka jen jinými slovy rozvádí svůj argument, že „během roku 
2012 se však situace mírně změnila, když z americké strany přišla série iniciativ, které 
indikovat (sic), že Obamova administrativa se bude držet normálních vztahů, tedy že 
nebudou zvláště vyhrocené ale ani se neposunou na nějak výjimečně dobrou úroveň“.  
 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé 
stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Autorka během psaní zřejmě strávila výrazně delší dobu studiem historie americko-
tchajwanských vztahů, zatímco pro zkoumání Obamovy administrativy jí již nezbylo dost 
času.   
Nejsem přesvědčena o vhodnosti zařazení otázky prodeje zbraní do kapitoly věnované 
vzájemné obchodní výměně, zatímco ostatním artiklům vzájemné obchodní výměny je 
věnováno podstatně méně prostoru. V případě Tchaj-wanu prodej zbraní nespadá do 
kategorie normální obchodní výměny (což autorka nakonec připouští) – v tomto případě se 
jedná o strategické rozhodnutí USA na základě požadavků vznesených Tchaj-wanem. Autorka 
také dostatečně nezdůrazňuje zásadní věc, a to že Zákon o vztazích dává pravomoc 
prezidentovi USA posoudit obranyschopnost Tchaj-wanu a na základě zjištění autorizovat 
prodej zbraní Tchaj-peji. Tyto zbraně by však měly být pouze obranného charakteru. Právě 
to byl a je důvod, proč je např. prodej letadel F-16, které Tchaj-wan opakovaně žádá, 
problematický.  
Autorka zároveň předpokládá, že prodej zbraní Tchaj-wanu lze vnímat jako jakýsi barometr 
americko-tchajwanských vztahů. Na s. 4 píše, že „v případě, že je prodáváno nové a moderní 
vybavení, které Tchajwanci ještě nevlastní a dokonce o něj i zažádali, dá se téměř s jistotou 
říci, že americká administrativa je nakloněna co nejlepším vztahům s Tchaj-wanem. Naopak 
když dlouho nedochází k žádným prodejům nebo je nabídnut pouze balíček plný součástech, 
náhradních dílů a jen marginálně se jedná o nové vybavení, dá se předpokládat, že americko-
tchajwanské vztahy se zhoršily“. Domnívám se, že tohle je poněkud zjednodušující tvrzení. I 
v dobách, kdy ve vztazích mezi Washingtonem a Tchajpejí panovalo napětí, prodej 
zbraňových systémů pokračoval, pokud o něj Tchajwanci zažádali a byli schopni na něj 
vyčlenit peníze v rozpočtu. Utlumení prodeje zbraní nemusí nutně signalizovat problémy ve 
vztahu mezi Washingtonem a Tchajpejí, naopak může signalizovat snahu jak USA, tak i Tchaj-
wanu nedráždit Peking.  
V diskusi o Obamově Pivotu (rebalancování) do Asie by bylo vhodné také zmínit, že kromě 
obchodních příležitostí byla tato strategie také motivována vzestupem Číny. Představitelé 
Obamovy administrativy sice přímou souvislost mezi vzestupem Číny a rebalancováním 
odmítli, nicméně posílení americké vojenské přítomnosti v asijsko-pacifickém regionu je 
dokladem opaku a svědčí minimálně o tom, že USA berou v potaz všechny možné scénáře a 
mají potřebu svou přítomností ujišťovat své spojence v regionu.  
V práci mi také chybí zmínka o finanční krizi, která zásadně ovlivnila vnímání Číny ve 
Washingtonu (a naopak). Peking měl být klíčovým hráčem v záchraně světové ekonomiky a 
pro Obamu důležitým partnerem. Zejména v počátku Obamova působení v Bílém domě je 
možné sledovat intenzivní snahu o zlepšení vztahu s Pekingem – ať už prostřednictvím 
posílení některých vzájemných dialogů, vysláním ministryně zahraničních věcí na první 
zahraniční cestu do Asie (včetně návštěvy ČLR) atd. Oteplování vztahů v Tchajwanské úžině, 
ke kterému došlo po nástupu prezidenta Ma Jing-ťoua, bylo tedy vítanou změnou ve 



Washingtonu i Pekingu, protože umožnilo ve vzájemných diskusích odsunout problematiku 
Tchaj-wanu do pozadí.  
V kapitole věnované obchodním vztahům mezi Tchaj-wanem a USA by bylo vhodné zařadit 
tabulku či graf, které by lépe ilustrovaly vývoj vzájemného obchodu v období Obamovy 
administrativy.  
 

Text obsahuje několik problematických tvrzení: 
- na s. 21 autorka píše, že pro „sblížení Spojených států a Čínské lidové republiky bylo 
nevyhnutelné provést změnu zákonu o vztazích Spojených států k Tchaj-wanu a Šesti 
ujištění“. O nevyhnutelnosti změny nejsem přesvědčena, zákon o vztazích s Tchaj-wanem 
poskytuje USA poměrně velký manévrovací prostor a i přes sbližování USA a ČLR v reakci na 
11. září žádná změna neproběhla, ačkoliv existence zákona není v Pekingu zrovna populární.  
- V textu se objevuje několik rozporuplných tvrzení. Zatímco na s. 4 autorka píše, že 
s nástupem Baracka Obamy byly „relativně příznivé podmínky pro zlepšení vztahů,“ na s. 18 
pak píše, že „v okamžiku, kdy Barack Obama nastoupil do prezidentského úřadu, byly vztahy 
značně napjaté a pravděpodobně na pomyslném historickém dně“ a že „se zdálo, že spíše 
nežli ke zlepšování vztahů nastane pravý opak“. Nedozvídáme se však, proč by tomu tak mělo 
být. Na s. 21 je zase uvedeno, že by americko-tchajwanské vztahy po nástupu prezidenta 
Obamy „mohly být ještě problematičtější než za prezidenta Bushe,“ autorka však své tvrzení 
opět nijak však nevysvětluje. Na jiném místě naopak poznamenává, že v době nástupu 
prezidenta Obamy do úřadu byl tchajwanským prezidentem Ma Jing-ťou, jehož postoj vůči 
Pekingu umožnil výrazné zlepšení vztahů mezi Tchajpejí a Pekingem. Jak již bylo řečeno výše, 
tento trend, který byl Spojenými státy vnímán pozitivně, byl zřejmý již v době Obamova 
zvolení – zhoršení vztahů se tedy moc neočekávalo.  
Na s. 10 pak autorka píše, že Tchaj-wan není z pohledu mezinárodního práva chápán jako 
nezávislý a suverénní stát, ale v některých aspektech se mu dostává víceméně stejného 
zacházení. O pár řádků níže pro změnu píše, že „absence oficiálních vztahů… nemá vůbec 
žádný efekt nebo pouze jen minimální na většinu vztahů“. 
- Na s. 2 autorka píše, že vláda Kuomintangu, kterou na Tchaj-wanu nastolil Čankajšek, by se 
dala považovat za „relativně demokratickou vládu“. O demokratickou formu vlády se však 
nejednalo ani náhodou – Čankajškova vláda vyhlásila výjimečný stav, zmrazila Ústavu, 
neorganizovala volby, zakázala vytváření dalších politických stran, znemožňovala 
Tchajwancům vstupovat do Kuomintangu a zastávat vyšší pozice v administrativě státu a 
zahájila vlnu politických represí. Autorka sice později připouští (na s. 8), kde píše, že ostrov 
byl „jednou z mála teoreticky demokratických zemí v Jihovýchodní Asii“ a upozorňuje na 
některé Čankajškovy praktiky, domnívám se však, že v tomto případě opravdu o demokracii 
vůbec nelze hovořit.  
- Šest ujištění nebylo Tchaj-wanu komunikováno až po podepsání komuniké, jak je naznačeno 
na s. 11. Tzv. Šest ujištění (Six Assurances) bylo navrženo Tchaj-wanem v době, kdy se 
dojednávaly podmínky tzv. Třetího komuniké. Spojené státy na šest bodů přistoupily a Tchaj-
wanu se dostalo těchto ujištění v červenci 1982. Třetí komuniké bylo podepsáno a zveřejněno 
až v srpnu 1982. 
 - Na s. 14 autorka píše o nejistotě, která pramení z politiky Spojených států, „kdy se snaží o 
jistou dvojznačnost ve svých výrocích. Domnívám se, že tady má na mysli strategický postoj 
označovaný za „strategickou nejednoznačnost“ (strategic ambiguity). 
- na s. 18-19 autorka tvrdí, že se z americké (Obamovy) administrativy začaly ozývat hlasy, 
které tvrdily, že zákon o vztazích s Tchaj-wanem z roku 1979 je již zastaralý a je potřeba ho 
změnit.“ Jako příklad uvádí admirála Billa Owense – ten je však ve výslužbě od roku 1996. 



Kritické hlasy se sice ozývaly, ale ne z Obamovy administrativy, spíše pocházely 
akademického prostředí a některých amerických think-tanků.  
- Na s. 25 autorka uvádí, že „ne mnoho států je ochotno s Tchaj-wanem ve velkém 
obchodovat“, což je zcela nepravdivé tvrzení. Tchaj-wan je od roku 2001 členem WTO a díky 
tomu patří do první dvacítky zemí s největším objemem obchodu.  
 
 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až 
tři): 
- na s. 7 píšete, že USA potvrzovaly své stanovisko, že ostrov Formosa může být po správou 
Čínské republiky, ale to z něj ještě nečiní součást Čínské republiky. Můžete tohle prosím 
vysvětlit? 
- na s. 15 píšete, že Bushův postoj vůči ČLR na počátku jeho administrativy (tedy i během 
incidentu EP-3) byl „pragmatický“. Co tím myslíte? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
Práce splňuje nároky kladené na bakalářské práce. I přes výše zmíněné nedostatky ji 
doporučuji k obhajobě a navrhuji známku velmi dobře až dobře v závislosti na obhajobě.  
 

Datum: 2. června 2017     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. 


