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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): B 
Bc. Valdajeva se ve své práci zaměřila na vztahy mezi Kanadou a Kubou v době vlády premiéra Diefenbakera. 
Vzhledem k tomu, že jde o poměrně dobře prozkoumané téma se zaměřila především na definici zvláštního 
vztahu a jeho nacionalistický rozměr. V podobném duchu byly i naformulovány cíle, které mi přišly do značné 
míry originální a je jen škoda, že odevzdaný text nebyl zpracován kvalitnějším způsobem.  
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): D 
Musím ocenit autorčinu píli, protože zkoumat vztahy mezi dvěma státy bez možnosti navštívit jejich archivy je 
velmi náročné. Bc. Valdajeva se pokusila postupovat originálně a její práce byla pro mě velkým příslibem. 
Bohužel zpracování se úplně nevyvedlo, a sice z několika důvodů. 
Předně je to nepřehledná struktura, která dost ztěžuje čtenářský zážitek. V úvodu například scházejí citace 
zmíněných děl a obsahuje části, které patří spíše do závěru. Výzkumné otázky jsou zase u bibliografické eseje. 
Hlavní část práce působí značně neuspořádaně a dochází zde k pravidelnému opakování týchž vět a argumentů – 
například vliv Kanadského nacionalismu na vztahy s Kubou je v prvních 10 stranách opakován snad 5x. Ve dvou 
odstavcích blízko za sebou se nachází tytéž informace (str. 35-36). 
Druhým problémem je absence primárních zdrojů. Autorka čerpala pouze z citací z nich v sekundární literatuře, 
což je takový přístup z nouze. Měla alespoň reflektovat, že mnohé úryvky mohou být vytržené z kontextu, neboť 
různým autorům sloužily k jiným účelům a byly vybrány a určeny k jiným cílům. Přijde mi ale nepochopitelné, 
že nebyla schopná zapracovat například publikované prameny v rámci edice zahraničních vztahů USA – FRUS, 
případně využít Documents on Canadian External Relations, kde se nachází rozsáhlé pasáže věnované Kubě 
v roce 1962. Není potom náhodou, že se musí vyjadřovat značně neurčitě o důvodech kanadsko-americké 
roztržky v případě Kuby (str. 4). 
Další problém pro mě představuje jednostranné zaměření na Kanadu. Chápu, že není snadné se dostat na Kubu a 
pátrat v tamních archivech, ale diplomantka se alespoň mohla pokusit zohlednit Kubánské hledisko a napsat 
práci v internacionální perspektivě. Vůbec pasáže o Kubě jsou plné zavádějících informací a faktografických 
nepřesností – viz níže. Nabízí se otázka, do jaké míry jsou pak její zdroje relevantní, pakliže z nich přebírala tato 
zkreslená fakta.  
Autorka ve své metodologii rovněž slibuje zahrnutí nevládních aktérů kanadsko-kubánských vztahů, ale ti hrají 
v jejím textu spíše marginální roli. Mnohem více se zabývá vládní politikou, obchodem a osobou premiéra 
Diefenbakera. Jediné hlouběji probrané téma z této kategorie je pak otázka přítomnosti bankovního sektoru 
Kanady na Kubě.  
Rovněž zaměření na roli kanadského nacionalismu není tak rozsáhlé (značná část je věnována obecnému 
přehledu a obchodu), jak se slibuje v úvodu a díky tomu jsou v mých očích celkové závěry slabé a neprůkazné. 
Pokud tak na několika místech diplomantka slibuje roztržku ve vztazích Kanady a USA v době Karibské krize 
v roce 1962, v textu samém se nezdá, že by byla tak vážná a rozsáhlá (str. 58-60). Politika Kanady a USA se sice 
lišila, ale především v otázce obchodu a embarga. V klíčových momentech oba státy postupovaly spíše jednotně. 
Ostatně i kanadské odmítnutí embarga mohlo být vedeno spíše snahou ochránit investice před znárodněním a tím 
pádem hrál zřejmě větší roli pragmatismus než nacionalismus. 
I kdybychom ale na autorčinu hypotézu přistoupili, podobně už argumentovali jiní autoři (str. 62-63) a tudíž 
příliš nechápu v čem by mohla být práce originální. Navíc si na několika místech protiřečí, když tvrdí, že 
historikové Kirk a McKenna vyzdvihovali hlavně obchod jako hlavní příčinu dobrých vztahů Kanady a Kuby, 
když na straně 63 cituje: „Diefenbaker’s stance on Cuba always went beyond representing just an avenue for 
increased trade: it was during this particular period that Diefenbaker’s stance was not only influenced by his 
personal antipathies to Kennedy but mostly by his desire to enhance his nationalistic domestic policy (Kirk and 
McKenna 1997, 42).“ 
 



3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): D 

 
Po formální stránce musím zmínit otázku citací. Osobně nepovažuji za šťastné pro jakoukoliv historickou práci 

využít styl APA a jemu podobné. Autorka jej sice veskrze užívá správně, ale dopouští se chyb zejména u 
převzatých citátů. Například na straně 22 mám hned několik otázek: „Vice Consul Joseph A. Springer, April 
1898 as cited in Pérez, 2007, 345“ – byl to projev, poznámka do deníku, dopis někomu, komu? Proč schází 
konkrétní den? Jinde chybí raději citace úplně, případně kniha, z níž pochází, jinde zase rok, datum atd... 

 
Podstatným problémem jsou také zavádějící informace, či faktografické nesmysly, které svědčí o tom, že autorka 

nedostatečně prozkoumala zejména historický vývoj na Kubě: 
Str. 2 – tvrzení, že Sovětský svaz byl důležitým hráčem při Kubánské revoluci 
Str. 17 – tvrzení, že Kanada byla ohrožena ze strany USA stejně jako Kuba je zajímavý konstrukt 
Str. 20 – tvrzení, že se válka o kubánskou nezávislost odehrávala v roce 1898 
Str. 22 – tvrzení, že Kubánci vyhráli válku za nezávislost se Španělskem a že teprve po ní se tam hospodářsky 

angažovaly Spojené státy 
Str. 27 – Kanada si vybrala Kubu jako místo vyslanectví v Karibiku... to je málo překvapivé, Československo 

v meziválečném období tak učinilo také 
Str. 28 – Hlavou vyslanectví není konzul, ale vyslanec, ministr, což má hned v následujícím odstavci 
Str. 29 a 31 – Moc na Kubě měl mezi léty 1933 a 1959 držet generál Batista 
Str. 35 – Castro nebyl jediným odpůrcem Batisty – nepřekvapivé zjištění 
Str. 38 – Castro líčen jako komunista v době revoluce a krátce po ní 
Str. 44 – Castro měl propustit zajatce z invaze v zátoce sviní v roce 1960, jak to mohl udělat, když k ní došlo až 

v roce 1961? 
Str. 46-47 – hovoří se o jakémsi embargu USA vůči Kubě, ví autorka, že jich bylo víc? 
Str. 57 – Pakliže se Diefenbaker obával vyhrocení karibské krize, měl spíše sympatizovat s JFK, který ji vyhrotit 

nechtěl 
 
Po jazykové stránce by práce také potřebovala více péče. Jsou zde časté překlepy, nesrozumitelné fráze, 

přecházení v rámci jednoho odstavce mezi minulým a přítomným časem při líčení historických událostí, 
opakování slov a jiné stylistické otazníky. Namátkou vybírám: 

Str. 2 – za slůvkem however se píše čárka 
Str. 2 a následující – užívání majestátního plurálu 
Str. 3 - Most importantly, the importance of Canadian 
Str. 3 - The body of the thesis will be divided into four main section. The first section... 
Str. 20 – islands má být singulár 
Str. 20 - ...present at Cuba... 
Str. 22 - ...financing sector... 
Str. 24 - The great success of the Canadian banks is directly linked to the fact that the incorporation of foreign 

branches of federally-incorporated banking institution... 
Str. 28 - prolong its appointment, and appointed... 
Str. 28 - We would like to stress that Canadian Cuban diplomatic relations remained uninterrupted. Even during 

the Cuban revolution and US pressures around Cuban Missile crisis, these relations remained uninterrupted. 
Str. 31 - dependency on the US and or United Kingdom 
Str. 32 - While this is merely a speculation, many authors, Kirk and McKenna including, believe that it may be 

the cause. The sole other reason behind this underestimating of the situation would be that diplomats are also 
just people. 

Str. 69 - Prior to the escalated events of the Cuban Missile Crisis, Diefenbaker refused the US pressure of 
nuclear warheads. ??? 

Str. 70 – Dvouřádkové odstavce nemají opodstatnění 
  
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): C-D 
 Práce kolegyně Valdajevové měla bezpochyby velké ambice, ale ty se jí bohužel nepodařilo naplnit. Jako 

hlavní problém spatřuji nedostatečné obeznámení s kubánskou historií a zahraniční politikou a také nevyužití 
dobových pramenů, které lze poměrně snadno dohled na internetu. Rovněž jazykové zpracování mělo být 
pečlivější. 

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



 Je odlišný postoj spojenců k jinému státu znakem nacionalismu? Znamená to tedy například, že neúčast 
mnoha západoevropských států při invazi do Iráku v roce 2003 je znakem lokálního nacionalismu? 
 Mohla by autorka ozřejmit, kde čerpala informace ke Kubě? Mohla by se zamyslet nad tím, jak kubánská 
zahraniční politika přispěla ke „zvláštnímu“ vztahu s Kanadou? 
Když měl Diefenbaker dobré vztahy s Eisenhowerem, a kopíroval vztahy USA-Kuba, zatímco měl špatné 
s Kennedym a nepodpořil embargo Kuby, není nasnadě, že spíše, než nacionalismus hrály hlavní úlohu osobní 
antipatie?  
 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (A-F): Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku C-D, přičemž rozhodnutí by mělo být závislé na 
uspokojivém zodpovězení výše zmíněných otázek. 
 
 
Datum:  6. 6. 2019      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. 
 
 


