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

Práce Michaely Novákové je věnována britsko-americkým vztahům v období během 
prezidentství Baracka Obamy a vlády Davida Camerona. Cílem práce je „zhodnocení intenzity 
britsko-amerických vztahů“ (s. 2) a zodpovědět na otázku, “zdali jsou britsko-americké 
vztahy stále “special relationship” a pokud ano, do jaké míry jsou výjimečné, tedy jak úzce 
oba státy spolupracují, zda se jedná o vrchol vzájemných vztahů, kde oba státy intenzivně 
spolupracují, či zda jsou britsko-americké vztahy udržované v rovině, kde se dají ještě 
považovat za výjimečné, ale státy dávají přednost jiným formám spolupráce a různým 
mezinárodním partnerům“ (s. 4).  
Autorka si na s. 4 klade několik otázek:  

- Jaké jsou hlavní pilíře britsko-amerických vztahů? 
- Jaké jsou důvody zpochybňování vztahů ve sledovaném období? Jaký dopad na 

vzájemný vztah měla neshoda v otázce reakce na použití chemických zbraní v Sýrii? 
- Jaký stát byl v daném období klíčovým spojencem Spojených států amerických 

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

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

Práce Michaely Novákové nabízí celkový přehled témat v britsko-amerických vztazích, která 
byla diskutována v době překryvu prezidenství Baracka Obamy a působení premiéra Davida 
Camerona. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány diplomatické spolupráci na bilaterální a 
multilaterální úrovni, bezpečnostní spolupráci se speciálním zaměřením na kooperaci 
v oblasti jaderných zbraní, dále pak spolupráci v oblasti zpravodajských služeb, ekonomické a 
v neposlední řadě kulturní spolupráci.  
Práce tím, že se autorka snaží postihnout velké množství témat, bohužel sklouzává 
k obecnému popisu. Dílčí otázky kladené v úvodu jen částečně postihují široký záběr práce. 
Zejména v kapitole věnované bezpečnostní spolupráci autorka sklouzává k povšechnému 
popisu postoje Velké Británie a USA k problémům mezinárodní politiky, nedaří se jí bohužel 
nabídnout analýzu, která by byla relevantní pro zkoumané téma, z dílčích událostí navíc 
vyvozuje obecné závěry o americko-britských vztazích.  
Problematické je také stanovení hypotézy - není totiž jasné, jaká kritéria jsou použita 
k měření „intenzity vztahu“ či jak autorka definuje „vrchol vzájemných vztahů“. V úvodu 
k práci autorka sice vysvětluje, jak chápe termín „special relationship“, zároveň ale nenabízí 
žádnou metodologii, na jejímž základě by bylo možné vztahy vyhodnotit jako „special“. 
S termínem „special“ pak operuje v celku nahodile, byť v úvodní kapitole nabízí obecný 
historický exkurz, ve kterém vysvětluje kořeny vzájemných vztahů, jež vycházejí především 
z pocitu kulturní sounáležitosti (s. 12). Na s. 11 autorka ale čtenáře upozorňuje, že „’special 



relationship‘ není exkluzivním termínem, ale spíše pojmem využívaným účelově jako 
vyjádření zájmu o úzkou spolupráci nebo vytvoření dojmu o blízkosti vztahů, který ve 
skutečnosti není tak výjimečný“. 
V textu je několik problematických tvrzení, která by si zasloužila podrobnější vysvětlení. 
Např. na s. 15 se píše, že „britská imperiální minulost, ale zároveň zachování vlivu v zemích 
Commonwealthu dodnes představuje její komparativní výhodu vůči ostatním státům, které 
mají výjimečné vztahy s Washingtonem“. Na s. 22 autorka píše, že „Spojené státy dokonce 
prohlásily Čínu za nejdůležitějšího amerického spojence,“ o čemž nejsem přesvědčená – 
možná se toto prohlášení týkalo období řešení finanční krize v letech 2008-2009. Pro Obamu 
však byla ČLR spíše soupeřem, ačkoliv se administrativa snažila o navázání spolupráce. Na s. 
26 autorka vyvozuje důležitost britsko-amerického partnerství z počtu návštěv, což není 
přesvědčivý argument. V kapitole věnované kulturní spolupráci je zdůrazněna kulturní 
sounáležitost, která podle autorky vychází z faktu, že obě země sdílí společný jazyk a historii. 
Autorka ale jako základ spolupráce vidí také „imperiální minulost obou států“, což je 
argument, který při bližším pohledu neobstojí. Zcela nevhodné mi přijde tvrzení, že 
„podobnost obou států vyjadřuje také Kiplingova teorie břemena bílého muže“ (s. 63). 
Tabulka na s. 20 by si zasloužila provázání s textem – není z ní totiž příliš jasné, co přesně 
znázorňuje. 
 
 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Po jazykové a formální stránce by si práce zasluhovala jak jazykovou, tak slohovou korekturu. 
Kromě překlepů se v textu objevuje množství chyb v interpunkci, které místy narušují logiku 
textu. Odstavce místy postrádají koherenci. Autorka také bojuje s překlady z anglického 
jazyka do češtiny – např. na straně 38 píše o „extremizaci“, na mysli má nejspíš radikalizaci, 
na s. 28 a na s. 32 píše o „peacekeepingových operacích“, vhodnější by jistě bylo spojení 
„operace na udržení míru“ či „mírové operace“. Na s. 31 autorka píše o „dominantních 
akcích“ z doby G. W. Bushe, ale není jasné, co tím myslí. Na s. 35 se píše o „trénování 
bezpečnostních složek“, vhodnější by bylo asi použít výraz „výcvik“. Rušivě také působí 
opakované používání anglického spojení „special relationship“ v textu – domnívám se, že 
toto spojení lze elegantně přeložit do češtiny.  Některé pojmy, které autorka používá, by bylo 
vhodné vysvětlit – např. na s. 46 autorka hovoří o „státech P5+1“, teprve na s. 47 autorka 
zmiňuje, o které státy se jedná, nezmiňuje však, že se jedná o stálé členy Rady bezpečnosti 
OSN. Na s. 48 autorka píše o tzv. „Five Eyes“, vysvětlení však přichází později.  Problémem 
jsou také chyby v psaní malých a velkých písmem – autorka např. píše o „Studené válce“, 
americkém „kongresu“.  
Poznámkový aparát je robustní, je zřejmé, že autorka nastudovala obrovské množství 
pramenů. Oceňuji, že autorka pracuje s primárními prameny, např. se zveřejněnými přepisy 
telefonátů mezi prezidentem Obamou a ministerským předsedou Cameronem. 
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Autorka ve své práci nabízí sondu do americko-britských vztahů a popisuje klíčová témata, 
jimiž se čelní představitelé Velké Británie a USA zabývali. Cíl práce je víceméně naplněn – 
autorka celkem úspěšně popisuje dynamiku americko-britských vztahů.  Jako hlavní problém 
vidím to, že se autorka snaží řešit příliš mnoho otázek najednou a většinou sklouzává 
k obecné deskripci bez hlubší analýzy, místy chybí kauzální souvislosti. Autorka se navíc často 



věnuje zbytečným historickým exkurzům či odbíhá k popisu vztahů USA a jiné evropské země, 
jako je např. Německo či Francie – a ne vždy je to bezpodmínečně nutné. Místy autorka 
analyzuje témata, která ze své podstaty nemohou být řešena na bilaterální úrovni (např. 
otázka míru na Blízkém Východě), jejich zařazení do textu tedy nedává úplně smysl. Kapitoly 
o vzájemné obchodní a kulturní výměně jsou zajímavé, ale autorka se věnuje jen období 
2010-2016. K tomu, aby bylo možné je analyzovat v kontextu speciálních vztahů, by bylo 
třeba je zasadit do širší historické perspektivy.  
Hlavní problém je v tom, že „speciálnost“ vztahu nelze změřit. Na s. 23 autorka dochází 
k banálnímu závěru, že „britsko-americké vztahy jsou tedy výjimečné, protože si to státy 
stále přejí a ujišťují o této skutečnosti sebe navzájem i veřejné,“ příp. na základě toho, že 
spolu jednají (s. 33).  
Syntéza v závěru však poskytuje dostatečné zhodnocení vývoje vzájemných vztahů, kde 
autorka shrnuje základní charakteristiky vztahů mezi Velkou Británií a USA a mezi jejich 
představiteli. Autorka opakovaně dochází k závěru, že ve vzájemných vztazích je patrná 
asymetrie, zároveň na konkrétních příkladech ukazuje propast mezi politickými 
proklamacemi a reálným naplňováním vztahů. Na konci své analýzy autorka dochází 
k závěru, že tzv. speciální vztah se opírá především o historické a kulturní předpoklady a že 
politická a bezpečnostní spolupráce je postavená na společných cílech (s. 77). Díky 
dlouhodobé spolupráci fungují některé aspekty americko-britského spojenectví částečně na 
principu setrvačnosti, která garantuje jistou formu spolupráce i v dobách, kdy se může stát, 
že Londýn a Washington nesdílejí úplně stejný pohled na svět.  
   

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

V práci několikrát zmiňujete, že koloniální minulost Velké Británie jako jeden z klíčových 
faktorů, který umožnil vznik speciálního vztahu. Můžete tohle tvrzení vysvětlit?    
Jak ovlivnil dynamiku vztahu Brexit? 
Jak byste hodnotila současné vztahy mezi prezidentem Trumpem a premiérkou Theresou 
Mayovou? Mají USA s VB stále speciální vztahy? 
Píšete, že USA tlačily VB k navýšení rozpočtu na obranu. Jaký byl reálný výsledek? Jak VB 
naplňuje svůj slib? 
  
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

Práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce. S ohledem na výše zmíněné výtky ji 

doporučuji k obhajobě s výslednou známkou velmi dobře. 

 
 

 

Datum: 31. srpna 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. 

 

 


