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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
Autorka se ve své práci věnuje problematice americko-tchajwanských vztahů za dvou prezidentských období 
Baracka Obamy, přičemž důraz klade zejména na prodej zbraní Tchaj-wanu ze strany USA jakož indikátor 
prohlubování či naopak oslabování vztahů. Dochází k závěru (viz s. 30 – 31), že navzdory očekáváním se během 
osmi zkoumaných let ve vztahu neodehrály zásadnější změny a že politika prezidenta Obamy nevykazovala 
žádný výrazně pro či naopak proti-tchajwanský důraz. To je závěr, se kterým se dá v zásadě souhlasit.   
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
Jistý problém spatřuji v tom, jak je nastavena prvotní hypotéza, respektive výzkumná otázka práce. Nejsem si 
totiž zcela jist, zda lze prodej zbraní obecně (byť u Tchaj-wanu se jedná o do značné míry specifický případ) 
použít jako kritéria pro posuzování vztahů mezi zeměmi. Jedná se o velice komplexní fenomén, který nezahrnuje 
vždy jen rovinu mezinárodně-politickou či bezpečnostní, ale promítají se do něj i mnohé další zájmy, jako 
například pochopitelně zájmy obchodní (snaha o získání dlouhodobých zakázek nejen na prodej, ale rovněž na 
následný servis prodaných technologií a výcvik ozbrojených sil partnerského státu).To, že se některé obchody, 
které byly dlouhodobě plánovány, nakonec neuskuteční, rovněž nemusí být dáno pouze zhoršením vzájemných 
vztahů či změnou bezpečnostní situace, ale i praktickými důvody (technologie se ukáže být již zastaralá nebo se 
naopak v armádě prodávajícího  státu neosvědčí; náklady na pořízení daného zbraňového systému se ukáží být 
příliš vysoké a nová vláda se nakonec rozhodne investovat prostředky jinam, atp.). Ačkoliv nechci zcela 
zpochybnit validitu autorčiny výchozí pozice, domnívám se, že je třeba k těmto limitům přihlížet.  
Co se týče struktury práce, domnívám se, že úvodní kapitola věnovaná historickému vývoji vztahů mezi oběma 
zeměmi je až příliš dlouhá, čímž se autorka připravila o možnost věnovat více prostoru samotnému hlavnímu 
předmětu zkoumání. Historický kontext vztahů je navíc obecně známý a existuje k němu celá řada pramenů i 
odborné literatury. V úvodu bych přivítal, kdyby autorka přece jen o něco podrobněji definovala svůj teoreticko-
metodologický přístup, naopak rozbor literatury je dle mého názoru proveden dostatečně. Netradičně je členěn 
seznam literatury na konci práce, zde bych předpokládal, že autorka své prameny nejdříve rozdělí na primární 
prameny a sekundární zdroje, a následně je bude dále třídit v rámci těchto kategorií.  
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
Z formálního hlediska neshledávám u práce žádné opravdu zásadní nedostatky, pouze některé drobnosti. Počet 
odkazů na literaturu a zdroje je dostatečný, citační aparát je v celém textu víceméně konsistentní a v normě.  
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
Ke vztahům mezi USA a Tchaj-wanem vznikala a vzniká v uplynulých desetiletích celá řada odborných textů, 
prací, statí a pojednání. Bezpečnostní problematika a problematika prodeje zbraní patří z pochopitelných důvodů 
k tématům, která jsou v této souvislosti často skloňovány. S ohledem na existující zdroje autorka nepřichází 
s žádným novým zjištěním či závěrem, to však ani není úkolem bakalářské práce. Na druhou stranu, jak již 
zmiňuji výše, s jejími obecnými závěry se dá souhlasit a lze rovněž říci, že otázky, které si stanovila v úvodu 
práce, se jí podařilo vcelku uspokojivě zodpovědět. Závěrem si nicméně dovoluji uvést svůj názor, že 
z vojenského hlediska jakýkoliv prodej amerických zbraní Tchaj-wanu nemůže vyvážit disproporci mezi 
velikostí tchaj-wanských ozbrojených sil a sil ČLR. Prodej zbraní má sice svou symbolickou hodnotu, nicméně 
z hlediska reálného zajišťování bezpečnosti ostrova je mnohem důležitější připravenost USA zasáhnout ve 
prospěch Tchaj-wanu v případě otevřené agrese ze strany Pekingu. Právě tato připravenost je dle mého názoru 
spolehlivějším měřítkem toho, zda jsou vztahy Washingtonu a Tchaj-peje nadále vnímány jako priorita ze strany 
americké administrativy, či nikoliv.   



 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
1) Dá se na příkladu vývoje vztahů USA a Tchaj-wanu během uplynulých osmi let demonstrovat v obecnější 
rovině úspěch či neúspěch politiky „asijského pivotu“? Lze případné dopady této politiky již vůbec hodnotit, 
nebo se dle názoru autorky projeví až v dlouhodobějším horizontu? A pokud je hodnotit lze, přinesl pivot něco 
specificky Tchaj-wanu?  
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
Práci doporučuji komisi k obhajobě s hodnocením velmi dobře-dobře v závislosti na průběhu obhajoby.  
 
Datum: 5. 6. 2017        Podpis: 
 
 
 
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. 
 
 


