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

 

Autorka si v práci stanovila cíl porovnat protiteroristické strategie prezidentů George W. Bushe a Baracka 

Obamy, a to mezi lety 2001 – 2015 na příkladu organizace Al-Káida. Práce se tak snaží empiricky objasnit 

rozdíly protiteroristických strategií obou prezidentů a prokázat stanovené hypotézy. V práci lze vysledovat dvě 

hypotézy, které autorka rozvijí na str.2-3: 

 

Za prvé autorka tvrdí, že „Komparativní metodou bude testována výchozí hypotéza a to: ačkoliv byl přístup 

preemptivní války G. W. Bushe hodnocen jako příliš invazivní, tato forma boje s terorismem byla účinnější a 

USA měly na území Blízkého východu značný (nejen vojenský) vliv.“ Autorka naopak ve své druhé hypotéze 

navazuje, že „Umírněný izolacionismus B. Obamy tedy spíše uškodil bezpečnostní situaci v Afghánistánu, 

jelikož prezident ve svém druhém volebním období preferoval upozadění amerických vojenských jednotek a 

spoléhal ve své strategii primárně na asistenci jednotkám daného státu a další prostředky tzv. měkké síly.“ 

 

Za tímto cílem autorka analyzuje v první kapitole „doktrinální dokumenty“, tedy National Security Strategy, 

National Defense Strategy, zákon Authority to Use Military Force (AUMF) aj., jejichž aplikaci pozoruje 

v navazující kapitole, kde zároveň zkoumá podobnosti a odlišnosti v politikách obou prezidentů a zejména jejich 

pojetí Operace trvalá svoboda. Třetí kapitola práce je jakýsi „předzávěr“, který poskytuje srovnání obou 

prezidentů v boji proti Al-Káidě (a terorismu obecně). 

 

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

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

 

Autorka v úvodu poskytuje zevrubné zhodnocení stávající literatury k tématu a ukazuje, jak její práce na tuto 

literaturu navazuje. Zároveň svou práci zasazuje do teoretických prací (Kaldor 2012, Dobbins et al. 2007) – 

nelze však říci, že by v práci nějaký teoretický přístup aplikovala. V úvodu je popis určitého metodologické 

postupu, kdy autorka tvrdí, že „Rámec práce je stanoven tak, aby z analýzy vyplynuly kauzální souvislosti. Za 

příčinu je považováno vydání určitého dokumentu, zákona nebo nařízení a následkem je jeho praktický dopad 

na boj s terorismem, např. zahájení Operace Trvalá Svoboda.“ (str. 2) V tomto případě však jde o banální 

východisko, neboť každé exekutivní/legislativní rozhodnutí vyvolá nějakou akci – resp. kauzalita je 

v takovém případě zaručena. 

 

Za hlavní metodologický přístup je považována komparace, ačkoliv autorka nespecifikuje kritéria, která napříč 

administrativami porovnává a v práci se tak tento přístup zúží čistě na abstraktní „porovnávání“ obou 

prezidentů s využitím malého množství empirie (podkapitola o přístupu B. Obamy k boji proti terorismu čítá 

pouze 2,5 strany, stejně jako ta o G. Bushovi). Samotná kapitola o „srovnání přístupu G. W. Bushe a B. H. 

Obamy“, kde by čtenář předpokládal vlastní shrnutí empirických poznatků ze strany autorky samotné, je 

vesměs kompilací ze sekundárních zdrojů a je zde minimum vlastních a originálních poznatků autorky. 

 

Práce je kvalitě ozdrojovaná, logicky strukturovaná a využívá řadu primárních dokumentů – zejména národních 

strategických dokumentů, které jsou klíčovým zdrojem pro autorčin výzkum. 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Práce splňuje veškeré formální náležitosti Bc. práce, jazyk je jasný a obsahuje minimum publicismů. 

  



 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Za slabinu práce považuji, že v podstatě nedošla k jasnějším závěrům, resp. že formulace cílů samotných byla 

relativně vágní. Na jednu stranu autorka chce potvrdit svou hypotézu (viz. výše, bod 1), o které ve finále tvrdí 

že ji (str. 31) „nelze jednoznačně potvrdit“ (toto není výtka směrem k tomu, že nebyla potvrzena hypotéza, ale 

že výzkumná otázka byla v podstatě nastavena tak, že nešla jasněji potvrdit či vyvrátit). Na druhou stranu se 

od této hypotézy a jejímu empirickému podložení v průběhu práce odkloní a zaměřuje se na ne příliš 

strukturované srovnávání obou prezidentů v boji proti terorismu v Afghánistánu. V tomto cíli sice dochází 

k jasnějšímu závěru, se kterým souhlasím, ale domnívám se, že komparace je příliš plochá a nebere příliš 

v potaz měnící se geopolitický kontext v boji proti terorismu (který má větší dopad na přístup amerických 

prezidentů na jejich přístup k boji proti terorismu, než ideologické postoje). V tomto ohledu autorka tvrdí, že 

v práci „zamýšlela poukázat na rozdíly mezi smýšlením republikánů a demokratů. V případě 43. a 44. 

prezidenta jsou tyto rozdíly jen minimální, především proto, že oba prezidenti byli svým způsobem velice 

specifičtí. G. W. Bush byl zásadně ovlivněn neokonzervativním smýšlením a B. H. Obama sice prezentoval 

své úmysly v duchu liberální demokracie, prakticky ale své činy neodlišil.“ (str. 32). 

Za silnou stránku práce považuji práci s primárními dokumenty, zasazení práce do současné literatury a taktéž 

jazyk, který je srozumitelný, s minimem překlepů či gramatických chyb. 

  

 

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

 

1. Proč Obama v boji proti terorismu změnil rétoriku, ale (jak tvrdíte) víceméně nezměnil taktiku? 

2. Operace trvalá svoboda skončila v roce 2014, nahradila ji nějaká jiná operace? Co je jejím cílem? 

  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku mezi B či C v závislosti na průběhu obhajoby. 

 

 

Datum:         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. 


