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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): Práce se zabývá plněním nové dohody 

START mezi Ruskem a Spojenými státy. Zabývá se jak samotnou smlouvou, tak i jejím kontextem. Hodnotí 

dohodu celkově jako poměrně úspěšnou, byť také málo ambiciózní.  

 

 

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

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

Struktura práce je logická, nemám vůči ní výhrady. Autor výrazně omezil původně poměrně rozsáhlou 

encyklopedickou část věnující se smlouvám, které předmětu zájmu této práce předcházely, což velmi kvituji. 

Chybí mi vysvětlení metodologického přístupu, byť zde jde zjevně o případovou studii, ze všeho nejvíce 

popisně-analytickou (standardizovaně tedy explanatorní).  

U problémů dohody bych vytkl přílišné spoléhání na tiskové zprávy, a to i z ruské strany. Je otázkou, kolik 

z tvrzení o nukleárních pohonech ruských raket či ponorek je produktem současné ruské propagandistické 

mašinerie a nakolik se jedná o reálný odraz věcí. Případ tanku Armata, který byl s velkou pompou představen 

jako přelom v tankové technice, aby se pak zjistilo, že prakticky nevyřešil žádný z problémů, na které 

podobné koncepty narážely, napovídá spíše o propagandistické roli takových zpráv.    

Autor také správně uvádí jako jeden z hlavních problémů, ne-li vůbec ten hlavní, fakt, že se jí účastní jen Rusko 

a USA, zatímco Čína zůstává zcela mimo (na rozdíl od Francie či VB svoje jaderné síly nijak nekomentuje). 

To je opravdu nejvážnějším limitem a je správně, že se autor o takovém limitu zmiňuje.  

 

 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Práce je psána velmi úsporným až technicistním jazykem. Projevuje se to hlavně v úvodech, kde autor šetří 

každým slovem, leckdy na úkor čtivosti. Typickou je v tomto kapitola o INF, která prakticky žádný úvod 

nemá, autor okamžitě skáče do rozdílů oproti jiným smlouvám. Přeci jen větší květnatost by neuškodila.  

Chybí mi důkladnější rozbor pramenů a literatury, alespoň základních titulů.  

Práce obsahuje i některé jazykově-věcné chyby. Namátkou mohu jmenovat zaměňování slov „sovětský“ a 

„ruský“. I když se taková záměna používala zvláště v době studené války poměrně běžně, zde bych 

preferoval rozlišování. Dále zaměnění jména „Gromyko“ na „Gromykov“ (str. 7). Z hlediska českého jazyka 

je nepovedená i věta „Přirozeně jsou tedy poskytovány data z letových testů obsolentních raket.“ (19). Rušivě 

působí i nadužívání vatových slov jako je „ovšem“, „však“ či výplní typu „je nutné dodat“ atd.  

Odkazy bohužel úplně nedodržují jednotnou normu, chybí v nich některé údaje (datum stažení odkazu). Nejde 

samozřejmě o závadu, která by činila práci nesrozumitelnou, ale z hlediska hodnocení bakalářské práce je 

nutné takový nedostatek vytknout.  

  

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 Práce je psaná opravdu velmi úsporným jazykem, který je až na hraně popisnosti (v některých fázích, zvláště 

tam, kde se věnuje popisům jednotlivých smluv). To bych viděl jako minus, přeci jen, cílem nemá být 

technický popis. Na druhou stranu, věcnost umožňuje získat poměrně přehlednou a jasnou informaci o povaze 

dokumentu i pro člověka, který se běžně danou problematikou nezabývá.   

 

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



• Zmiňoval jste novou dohodu prosazovanou prezidentem USA Trumpem. Kromě zahrnutí i další země 

(zemí), jmenovitě asi Číny a možná Indie, jsou známé aspoň nějaké navrhované parametry? A jak se 

k takové ideje staví Rusko?  

  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

Práci doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením D.  

 

Datum:         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. 


