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

 

Práce se zabývá porovnáním působení USA vůči Nikaragui v 80. letech 20. století a v průběhu 21. století, kdy je 

prezidentem znovu Daniel Ortega. V prvních dvou kapitolách autorka zhodnotí dvě sledovaná období z různých 

pohledů. Těžiště práce pak spočívá ve třetí kapitole, kde se autorka snaží porovnat míru amerických intervencí 

ve změněném geopolitickém kontextu. Cíl práce spočívá právě ve zhodnocení proměn působení USA 

v Nikaragui. 

 

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

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

 

Práce je náročná v tom, že se pokouší porovnat působení USA ve dvou různých obdobích, kde celkový kontext 

hraje významnou roli. Přístup autorky je tvůrčí v tom, že se snaží ukázat proměnu z hlediska uvažování ohledně 

vměšování do vnitřních záležitostí státu. Autorka ve svých tezích vychází především z relevantní sekundární 

literatury. Zejména v první části často odkazuje na práci Markéty Křížové Nikaragua, kterou by bylo vhodné 

doplnit i dalšími zdroji. 

 

Autorka používá argumenty pro podporu svých tvrzení, i když občas je příčinná souvislost méně jasná. Práce má 

rámcově logickou strukturu, nicméně by jí prospěla větší systematičnost z hlediska sledovaných kritérií.  

Z teoretického hlediska není práce příliš dobře ukotvena, hlubší rozbor teorie vměšování z hlediska 

mezinárodních vztahů by v úvodu prospěl.   

 

Z hlediska metodologie je práce založená primárně na deskripci vycházející z relevantní sekundární literatury. 

Pomohla by jasnější operacionalizace sledovaných jevů, aby bylo jasnější, které souvislosti autorka především 

zkoumá a proč. Její postřehy a závěry, i když často trefné, tak občas působí ve výsledku spíš nahodile než jako 

výsledek systematického zkoumání s jasně vytyčeným cílem. V tom by pomohlo právě pevnější ukotvení 

v obecnější diskusi ohledně působení silnějších států na státy slabší, včetně problematiky případné změny 

režimu. 

 

Autorka pracuje s prameny a literaturou standardně, v sekci kritika literatury bylo možné ještě šířeji představit 

vyhrocené akademické i politické debaty, které se k působení USA v Nikaragui vztahují (klasická práce je např. 

Talons of the Eagle od Petera H. Smithe). Z dnešního pohledu je poněkud pikantní, když autorka popisuje 

nezávislost deníku La Prensa, když se pak členka rodiny toto médium vlastnící stane ve volbách prezidentkou. 

Role Teda Cruze by mohla být také vysvětlena podrobněji v kontextu utváření zahraniční politiky Kongresem 

USA. Autorka věnuje velkou pozornost připravovanému zákonu Nica, nicméně nerozvádí politické pozadí jeho 

případného přijetí či nepřijetí. 

 

Na str. 8 by bylo vhodné zmínit konkrétní částky u poskytovaných půjček v porovnání s rozpočtem. Na str. 14  je 

chybně uvedeno, že Ronalda Reagana vystřídal ve funkci Bill Clinton. Na str. 15 by bylo vhodné vysvětlit, proč 

byla FSLN ochotna přijmout výsledky voleb a vzdát se moci.  

 

 Práce neobsahuje přílohy. 

 

 



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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Jazykový projev autorky je na standardní úrovni. Podrobnější redakční práce zaměřená na čistší a přesnější 

stylistické vyjadřování by práci celkově pomohla, například „Odrtega“ na str. 16. Citace a odkazy na literaturu, 

grafická úprava i formální náležitosti odpovídají požadavkům na bakalářské práce.  

 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Celkově se jedná o poměrně podrobně zpracovanou bakalářskou práci na inovativní téma, na které je vidět zájem 

autorky o danou problematiku. Mezi silné stránky patří podrobná analýza vývoje v Nikaragui v širších 

souvislostech a zhodnocení proměny přístupu k USA vůči nepohodlnému režimu. Mezi slabší stránky bych 

zařadil zasazení práce do teoretičtějšího rámce diskusí ohledně vlivu USA, včetně konceptů soft-power či změny 

režimu. Vhodným doplněním práce by byl odkaz na průzkum veřejného mínění ohledně vnímání USA 

v Nikaragui. Práci by též pomohlo zařazení většího množství primárních dokumentů, například vyjádření 

ministerstva zahraničí USA a velvyslanectví USA v Nikaragui. Vzhledem k významu ekonomických opatření se 

autorka mohla podrobněji věnovat právě konkrétním ekonomickým vazbám. Třetí komparativní kapitola 

obsahuje podnětné myšlenky, nicméně zároveň přichází s novými informacemi týkajícími se obchodu s drogami, 

které vyznění celé práce posouvají. Deklarovaný cíl práce se však v rámci možností podařilo naplnit.   

  

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

  

Chtěly USA po roce 2006 opravdu dosáhnout v Nikaragui změny režimu, podobně jako v 80. letech?  

 

Proč je Ortegův anti-amerikanismus v Nikaragui relativně populární i ve 21. století?  

 

Jak byste zhodnotila efektivitu přístupu USA z hlediska dosahování deklarovaných cílů v obou sledovaných 

obdobích?  

 

 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Práci doporučuji k obhajobě se známkou velmi dobře (C-D) v závislosti na výsledku obhajoby.  

 

Datum: 2.6.2018       Podpis: Kozák, v.r. 

 

 

 

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. 

 

 


