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

Diplomová práce Boženy Valdajevy zpracovává téma kanadsko-kubánských vztahů zejména před a během 

kubánské revoluce. Cílem práce je nalezení kořenů „zvláštního vztahu“ mezi Kanadou a Kubou, který se 

rozvinul v období konzervativní vlády premiéra Johna Diefenbakera. Jako hlavní faktor formující odlišnou 

zahraniční politiku Kanady od politiky Spojených států práce identifikuje především kanadský nacionalismus. 

 

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

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

 

Práce má jasnou a logickou strukturu a vykazuje všechny náležitosti kvalitní diplomové práce. Vlastní text je 

rozčleněn do ucelených a kompozičně zvládnutých kapitol. V úvodu je jasně stanoven cíl práce, 

charakterizováno téma, slušně zvládnutá kritická analýza dostupné literatury a je zde zakomponované teoretické 

rozpracování klíčových konceptů (anti-amerikanismus a měkká síla), jenž jsou v textu dále operacionalizovány.  

Božena si zvolila téma relativně málo zpracované (v ČR nikdy nezpracované) a čelila problému nedostupnosti 

archivních materiálů. Navzdory této limitující skutečnosti se jí podařilo nalézt vlastní tvůrčí přístup 

k charakteristice vztahů mezi Kanadou a Kubou. Ačkoli je inovativnost a nezaujatost tohoto přístupu 

postaveného na sekundární literatuře problematická, podařilo se autorce postavit solidní argumentaci na podporu 

její teze, že zvláštní vztah mezi oběma zeměmi během vlády premiéra Diefenbakera se odvíjel od premiérem 

silně akcentovaného kanadského nacionalismu. Druhý důležitý aspekt, který vyplývá z kapitoly 4 naznačuje, že 

osobní antipatie mezi Diefenbakerem a J.F. Kennedym odlišnost postoje mezi Kanadou a USA vůči Kubě ještě 

zvýraznila. 

Při formulaci závěrů by bylo vhodné explicitně formulovat limity práce, kterou je kanadská jednostrannost na 

tento speciální vztah. Důvody, proč Kuba přistupovala ke kanadské bance a dalším firmám v okamžiku 

znárodnění jinak, než k americkým bankám a zpracovatelům cukrové třtiny, zanechává skutečné kubánské 

motivace i druhou část kanadsko-kubánského vztahu na úrovni spekulace, resp. přebírání závěrů jiných autorů 

(str. 44-45).   

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
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Jazykově a stylisticky se práce vyznačuje kultivovaným projevem a kvalitně zpracovaným odkazovacím 

aparátem i bibliografií. Do nadpisu kapitoly 2.3 se vloudila chyba, název Hnutí 26. července je pak ale 

v samotném textu uveden správně.   

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.):  

 

Navzdory problematickému přebírání pramenů ze sekundární literatury (zejména 4 klíčových titulů) a 

jednostrannému kanadskému pohledu na dvoustranný vztah, práce se vyznačuje inteligentní argumentací a 

přemýšlivým hledáním vlastního úhlu pohledu. 

5. SPOLUPRÁCE S VEDOUCÍM PRÁCE (komunikace s vedoucím práce, schopnost reflektovat připomínky, 

posun od původního záměru apod.) 

 

Božena patří k nemnoha studentkám, které se zpracování práce věnovaly systematicky a dlouhodobě, což se 

odrazilo na kvalitě zpracování, schopnosti diplomantky zapracovat mé připomínky, vycizelovat a posunout text 

na solidní úroveň.  

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

 

1. V textu opakovaně zaznívá, že Kanada se pokoušela vůči Kubě vystupovat v roli mediátora a že preferovala 

multilaterální přístup. Jak tyto základní rysy kanadské zahraniční politiky, položené již liberály na konci 2. 

světové války podle vás ovlivnily formulaci „zvláštního vztahu“ mezi Kanadou a Kubou? Neoslabuje tento 

faktor závěr práce, že kanadský nacionalismus byl hlavním faktorem kanadské zahraniční politiky vůči Kubě? 

 

7. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (A-F):  

 

Navzdory výše uvedeným výtkám se jedná o kvalitně zpracovanou práci, která jednoznačně splnila požadavky 

kladené na diplomovou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě s hodnocením B.  

 

Datum: 7. června 2019     Podpis: 

 


