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Předložená bakalářská práce Martina Nepovíma si klade za cíl zmapovat dodržování Pařížských 

mírových dohod, které v roce 1973 ukončily jednu z fází války ve Vietnamu. Zhodnocení samotné 

smlouvy a vysvětlení, proč nezajistila mír. 

Formální úprava a náležitosti práce 

Po formální stránce je práce v pořádku a obsahuje všechny potřebné náležitosti. Přínosem navíc by 

byl seznam zkratek.  

Jazyková a terminologická úroveň 

Z tohoto hlediska práce vykazuje několikeré nedostatky. Jde o zjevné překlepy a chybějící písmena 

(např. strana 33 „…se na přelo května“, někdy i slova (např. strana 32 věta „O tom, že … rozezněly“), 

dále chybné či kostrbaté skladby vět, chybné skloňování apod. (např. strana 35 „Aby strany plně 

dodržovaly příměří, se nedokázalo prosadit“, strana 36 „Řeč byla také o Laosu a Kambodže,…, ). 

V některých případech je text zbytečně komplikovaný a ztěžuje čtenáři šanci proniknout k podstatě 

(např. strana 12 „Nixon dlouho věřil, že cesta k dohodě s Hanojí vede přes Moskvu. Mělo jít o politiku 

založenou na výměně požadavků mezi velmocemi, USA se snažily ukázat že pro SSSR mohou z nátlaku 

na VDR, aby projevila větší vstřícnost při jednáních, plynout na oplátku různé benefity, jako např. 

uzavření smlouvy SALT o omezení jaderných zbraní nebo i v obchodních jednáních.“)  

Logická stavba a členění práce 

Práce je členěna do tří hlavních částí. V první Martin Nepovím seznamuje čtenáře s vývojem mírových 

jednáních de facto od jejich začátků na konci 60. let. Ve druhé se pak věnuje samotné finalizaci 

jednání před podpisem smlouvy a obsahu smlouvy samotné. Konečně ve třetí části rozebírá situaci po 

podpisu smlouvy, její ne/dodržování atd. Tento postup se ukázal být velmi vhodným a umožnil 

logické propojení důležitých faktorů i událostí spojených s Pařížskými dohodami. Nedostatkem je 

bohužel disproporčnost těchto částí, kdy první je zdaleka nejdelší a třetí, stěžejní část práce, je 

nejkratší ze všech. Vzhledem k tomu, že těžištěm práce mělo být období po podpisu smlouvy 

(samotný Martin Nepovím v anotaci píše: „Tato bakalářská práce bude zaměřena především na 

události, které nastaly po podpisu Pařížských dohod.“), tak měl být rozsah kapitol přesně opačný. 

Tato disproporce se bohužel odráží nejen na rozsahu textu, ale i jeho kvalitě. Druhá a zejména třetí 

kapitola by si zasloužily důkladněji odvedenou práci. 

Práce s literaturou a prameny 

Práce je vystavena zejména na sekundární literatuře, nicméně i prameny jsou zastoupeny v míře pro 

bakalářskou práci dostatečné. Chybí ovšem kritické zhodnocení jak pramenů, tak literatury. To 



považuji za odborné pochybení. Vzhledem k tomu, že Martin Nepovím je studentem vietnamistiky, 

tak považuji za velkou škodu i to, že nepoužil žádný zdroj ve vietnamštině. 

Samotné zdroje jsou citovány správně, byť i zde se objevily drobná pochybení. Například zkratka Ibid. 

Někde použita je a někde není (např. strana 8). Publikace Dějiny Vietnamu je pak připsána pouze Lucii 

Hlavaté. 

Vymezení cíle a jeho naplnění 

Martin Nepovím naplnil cíl bakalářské práce (zmapovat dodržování Pařížských mírových dohod), 

který si stanovil. Jak bylo zmíněno, tomuto zmapování se věnoval v poslední kapitole, která je ze 

všech nejkratší (strana 32-39, ostatní text strana 6-31). Toto samotné těžiště bakalářské práce si 

zasluhovalo podrobnější popis i vhled. Text je místy uspěchaný a jde málo do hloubky. Celkově lze 

říci, že stěžejní kapitola je bohužel zároveň kapitolou nejméně povedenou. 

Vlastní přínos studenta 

Martin Nepovím se správně na několika místech pokouší o vlastní interpretaci a zamyšlení nad danou 

problematikou. Správně se snaží načrtnout různé možnosti a volby, včetně jejich následků, před 

kterými jednotliví aktéři stáli. V Závěru, kde se nabízí prostor pro vlastní interpretaci či zamyšlení nad 

širšími souvislostmi, však Martin Nepovím pouze popisuje obsah své práce sepsaný v předchozích 

kapitolách. Místo toho, aby kriticky shrnul její obsah a nabídl čtenáři svůj pohled. Případně aby 

smlouvu zasadil do celkového kontextu doby. Nabízí se rovněž možnost hledat poučení pro dnešní 

dobu, hledání paralel s aktuálními konflikty na Blízkém Východě, v Afghánistánu apod. Nic z toho 

práce nenabízí a v konečném důsledku je tak spíše pouhým shrnutím a popisem historických událostí. 

Shrnutí: 

Martin Nepovím se ve své bakalářské práci dopustil několika chyb. Řada z nich je bohužel velmi 

zbytečných a lze je pravděpodobně přičíst časovému tlaku, pod který se dostal. Na druhou stranu 

ovšem prokázal schopnost samostatné práce s prameny a literaturou a schopnost napsat odborný 

text. Proto přes výše uvedené nedostatky hodnotím jeho bakalářskou práci jakou dobrou a 

doporučuji ji k obhajobě. 
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