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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):
Student si klade za cíl zhodnotit vztahy mezi USA a Kubou v době od Castorvy revoluce po Karibskou krizi.
Hlavním bodem má být zmapování významu neúspěšné invaze Američany vyzbrojených kubánských exulantů
v Zátoce sviní.
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):
Téma není příliš náročné a k tématu existuje bohatá literatura i prameny. Struktura práce je logická. Vyuţití
teoretického přístupu dekolonizačních procesů a metodologie případové studie se jeví jako vhodné. Bohuţel
ale nejsou plně vyuţity.
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu,
grafická úprava, formální náleţitosti práce apod.):
Práce obsahuje stylistické chyby a občas působí toporným dojmem. Gramatické chyby se také najdou, ale ne
v neobvyklé míře. Poznámkový aparát je v pořádku. Výhradu mám snad jen proti nepřeloţení termínu
speechwriter.
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky,
originalita myšlenek, naplnění cíle apod.):
Bakalářská práce působí přehledovým dojmem a nenaplňuje úplně stanovené teoretické ukotvení. Vlastní
interpretace je pomálu, ale z faktického hlediska je práce v pořádku. Snad jen Monroeva doktrína by mohla
být vysvětlena lépe, protoţe to z textu působí tak, ţe šlo o zákon, který prezidenta k něčemu nutil. Samotným
vztahům po invazi pak autor věnuje jen poměrně málo prostoru a aţ ke Karibské krizi se nedostává skoro
vůbec, natoţ aby pořádně zhodnotil význam amerických snah o výměnu reţimu na Kubě pro Chruščovovo
rozhodnutí spustit operaci Anadyr.
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŢŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna aţ tři):
Byla moţnost, ţe by se Spojeným státům podařilo Castra k sobě připoutat v době těsně po jeho nástupu?
Snahy Američanů Castra se zbavit jistě přispěly k vzrůstající paranoie reţimu. Urychlily však také Castrovo
sbliţování se SSSR?
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(A-F): Doporučuji k obhajobě se známkou C
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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.

