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

 

Práce operuje s relativně banální tezí, že „NDS [Nová dohoda START] je účinným nástrojem ke snižování 

množství jaderného arzenálu Ruska a USA“. Implicitně se tedy práce snaží hodnotit „účinnost“ NDS, ačkoliv 

autor blíže nespecifikuje, co pod tímto termínem míní. V první části autor shrnuje chronologický vývoj režimů 

omezujících počty nosičů a jaderných hlavic mezi USA a Ruskem (resp. SSSR) a shledává, že znalost těchto 

bilaterálních dohod (zejména INF, START I, II, III a SORT) je klíčová pro pochopení funkce NDS. Ve druhé 

části napojuje autor vznik NDS s obecnější politikou Baracka Obamy a krátce prezentuje „pozadí“ uzavření 

NDS. Dále se věnuje parametrům dohody jako takové, monitoringu a kontrole dodržování podmínek na obou 

stranách. V poslední části se autor zaměřil na čistě kvantitativní vyhodnocení role NDS (ve smyslu o kolik 

klesaly počty jaderných hlavic na straně obou signatářů od pospisu NDS) a pouze okrajově se následně věnuje 

nedostatkům smlouvy, mezi které řadí nemožnost dohody zasahovat do vývoje nových zbraní a systémů. 

 

 

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

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

 

Zejména v posledních měsících se režim na kontrolu počtů jaderných hlavic a nosičů mezi Spoienými státy a 

Ruskem začíná hroutit, a tak je téma zhodnocení NDS zcela relevantní. Pochopení fungování a nedostatků 

historických dohod zaměřených na snižování počtu jaderných zbraní může být v dnešní době klíčový pro 

vytvoření efektivního režimu v budoucnu. Autorův tvůrčí přístup však kromě kvalitního shrnutí znalostí o NDS a 

dalších smluv z volně dostupných sekundárních zdrojů, nepřínáší příliš mnoho nové přidané hodnoty. Práce není 

vůbec teoreticky ani metodologicky ukotvená (zde by se např. nabízely teorie Johna Steinbrunera či Jonathan 

Deana o omezování zbrojení). Dále mohl autor využít i online-dostupné archivní materiály zejména v části o 

historickém kontextu (zde se nabízí např. National Security Archive). Práce má logickou strukturu, která však 

spadá spíše do povrchového popisu problematiky, bez hlubšího vhledu a analytických úvah. 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Jazyk práce je jasný a srozumitelný. Jednotlivé odstavce na sebe logicky navazují a práce se vesměs četla hladce. 

Citace odkazů je sjednocená, formátování se však občas liší (např. str. 8). Pravopisných chyb a překlepů je 

v práci minimum (např. str. 13 „Ovšem pochopitelně se zároveň nabízí otázka, zda je splnění takové cíle vůbec 

reálně možné…“). Autor by měl každou zkratku při prvním použití rozepsat (např. ICBM, SLBM). 

  

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Jak jsem již zmiňoval, práce přináší málo přidané hodnoty, ale může sloužit jako přehledný úvod do 

problematiky. Tím, že je práce vesměs popisná a nepokouší se přispět ani do teoretické diskuze o limitaci zbraní, 

není v práci příliš prostoru pro odhalení originality autorových myšlenek. Práce tedy bohužel spadá do kategorie 

popisných kompilátů. Za silnou stránku považuji jasný jazyk a snahu zasadit NDS do historického kontextu 

dalších bilaterálních dohod. Za slabší stránku považuji nepřítomnost teorie, která by nám možná pomohla 

vysvětlit, proč se zrovna v roce 2010 oba státy rozhodly podepsat dohodu a proč se naopak nyní od podobných 

dohod distancují. Práci by též pomohlo lepší vysvětlení hypotézy – co si autor představuje pod „účinností“ 



dohody? Jde jen o smoatné snižování nosičů a hlavic? Co když naopak NDS přispělo k rozhodnutí současné 

administrativy opustit INF? 

 

Dále není zcela jasné, jak autor rozumí termínu „proliferace“. V úvodu například píše: „Je taktéž potřeba říci, že 

mnozí považují NDS za univerzální a implicitní řešení ruské a americké proliferace nukleárního zbrojení“. 

Proliferace však označuje „šíření“, „bujení“ a je to termín používán spíše pro eventuality, kdy jedna země 

například poskytne know-how a technologie na výrobu jaderných hlavic jiné, či když hlavice prodá apod. NDS 

v tomto smyslu nebyla zaměřená na šíření zbraní hromadného ničení (proliferation), nýbrž zejména na 

omezování zbrojení (arms limitation). 

  

 

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

 

1. Jaká je budoucnost NDS v současném kontextu vztahů Rusko-USA? 

2. Dočkáme se mezinárodního režimu omezování zbrojení, ve kterém nebudou figurovat pouze Spojené 

státy a Rusko, ale též například Čína, Francie, Indie či Izrael? 

  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

I přes výhrady práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku D. 

 

 

 

 

Datum: 14.8.2019        Podpis: Jan Hornát v.r. 

 

 

 

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. 

 

 


