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

Student si klade za cíl zhodnotit význam informací, které SSSR získal špionáţí amerického projektu Manhattan. 

Hypotéza je, ţe špionáţ byla významným faktorem, bez nějţ by Sovětský svaz atomovou bombu získal aţ 

později. Vzhledem k významu této zbraně tak fenomén špionáţe významně ovlivnil průběh studené války.  

 

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

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

Autor si klade odváţný cíl a to i vzhledem k tomu, ţe z americké strany neexistují k tématu ani relevantní 

pramenné důkazy, které by jednoznačně potvrzovaly, jaký přesně Američané připisovali význam informacím od 

Karla Fuchse a dalších. Proto se snaţí popsat jednotlivé špiony, kteří informace z projektu informace vynášeli. 

Metodou je syntéza existující literatury. Práce se prameny je povětšinou v pořádku.  

 

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

grafická úprava, formální náleţitosti práce apod.): 

Objevují se gramatické i stylistické chyby (ve státu Washington, …pracovišť, které… str. 13), ale celkově je 

čitelný a srozumitelný. Naopak negativně lze hodnotit kvalitu poznámkového aparátu, kde jsou sveřepě 

špatně uváděny jak následné tak opakované citace. Jinak jsou formální náleţitosti v pořádku. 

  

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 Práce stanovenou hypotézu potvrzuje jen částečně. Je to dáno jednak tím, ţe zbytečně velký prostor věnuje 

samotnému americkému atomovému programu, který není pro hlavní tezi důleţitý a jednak tím, ţe hodnotí 

vše jen z pohledu americké strany. Nesprávně například uvádí, ţe Američané očekávali, ţe SSSR otestuje 

první atomovou bombu nejdříve aţ po roce 1953, coţ byl přitom ale odhad nejpravděpodobnějšího data. 

Nejbliţším teoreticky moţným rokem byl podle americké rozvědky rok 1950. Zároveň je opět nutno 

podotknout, ţe tyto termíny předpokládali Američané a bez sovětských pramenů nebude moţné přesně 

zhodnotit, v jakých aspektech jim špionáţ pomohla. Protoţe je práce syntézou a nespoléhá na prameny, tak je 

tento odhad jakousi výslednicí názorů autorů, ale bez bliţších informací. Student dobře shrnuje, co přesně 

špionáţí SSSR zjistil, ale uţ hůře dokáţe popsat, jaký to přesně mělo pro jejich atomový program význam.  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŢŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna aţ tři): 

Jak reagovaly Spojené státy na zjištění o rozsáhlé sovětské špionáţní síti v USA? 

Jaký význam měl atomový monopol pro Spojené státy a jak se tedy na jejich politice podepsala jeho ztráta? 

  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F): Doporučuji k obhajobě se známkou C s moţností zlepšení při dobré obhajobě 

 

 

Datum: 3.6. 2019        Podpis: 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, pouţijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiloţený 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 můţe dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou poloţek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


