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Jméno a příjmení studenta/studentky: Bc. Filip Křížek 

Název práce: Zahraniční politika USA a sovětská invaze Afghánistánu, 95 str. rkp, Praha 

2019 

Jméno oponenta práce: PhDr. Jan Koura, Ph.D. 

 

 

1. Heuristika (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku 

slovně formulovat hlavní výtky) 

1.1 Hodnocení použité literatury a pramenů  2 

1.2 Úplnost použitých zdrojů z hlediska současného stavu bádání  2 

 

Stručné hodnocení: 

Některé tituly vhodné ke zpracování tématiky autor vynechává (viz závěrečné zhodnocení) 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Řešení problému (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

2.1 Volba cíle práce odpovídá zadání 3 

2.2 Cíl z hlediska metodologie oboru je zvolen relevantně 3 

 

Stručné hodnocení: 

Zvolené badatelské otázky jsou formulovány velmi vágně a neurčité. Chybí také zmínky o 

metodologickém postupu. 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Hodnocení struktury práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 
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3.1 Je struktura práce logická 3 

3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným 

v úvodu práce 

2 

 

Stručné hodnocení: 

V částech, v nichž autor hodnotí zahraniční politiku Cartrovy administrativy se zabývá příliš 

podrobně také oblastmi, jež pro zvolené téma nedůležitá (Afrika, Latinská Amerika). Naopak 

bych přivítal větší důraz na americko-sovětské vztahy. 

___________________________________________________________________________ 

   

4. Hodnocení kvality textu práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

4.1 Analýza pramenů a literatury 2 

4.2 Interpretace pramenů a literatury v jejich vzájemných souvislostech 2 

 

Stručné hodnocení: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Kvalita zpracování (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

5.1 Stylistika a pravopis 2 

5.2 Použitá terminologie 2-3 

 

Stručné hodnocení: 

Práce obsahuje drobnější chyby i překlepy (viz závěrečné zhodnocení). 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

Sovětská invaze do Afghánistánu přitahuje pozornost historiků již delší dobu, ale díky nově 

vydaným svazkům monumentální edice Foreign Relations of the United States (FRUS) se 
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otevírá prostor pro její opětovné posouzení. Filip Křížek této skutečnosti využil a rozhodl se, 

díky právě těmto nově přístupným pramenům, zhodnotit invazi z amerického pohledu. Křížka 

je potřeba ocenit za širokou škálu zdrojů, s nimiž pracoval. Za dobře zpracované lze považovat 

části ohledně příčin a průběhu sovětské invaze, včetně využití pramenů z ABS a československé 

„stopy“ (na druhou stranu je škoda, že se Křížek v tomto ohledu „nezavítal“ do zatím ne zcela 

inventarizovaného, ale přístupného fondu G. Husáka). 

 Autor představuje několik možných intepretací příčin invaze a polemizuje s nimi. Naopak jako 

nepříliš povedené považuji pasáže, v nichž se věnuje samotné americké politice. Výzkumné 

otázky, které si Křížek v úvodu práce klade, nejsou příliš jasně formulované a působí rozpačitě. 

Autor například hodlal zodpovědět, jak probíhal proces přijímání rozhodnutí v reakci na 

sovětskou invazi či jakými způsoby americká administrativa získávala informace o dění 

v Afghánistánu? Takto položené otázky by spíše svědčily o práci zaměřující se na rozhodovací 

procesy uvnitř americké administrativy než na historickou analýzu zhodnocení postojů USA. 

Navíc jejich zodpovězení, i přes nově zveřejněné materiály, je nanejvýš složitou 

a komplikovanou záležitostí, pokud se tedy nebudeme pohybovat ve velmi obecné rovině, že 

Spojené státy, podobně jako každá jiná vláda, získávaly informace prostřednictvím diplomatů 

či civilních a vojenských rozvědných sítí a v zahraničně-politických záležitostech probíhají 

v americké administrativě zaběhlé rozhodovací procesy. Na otázku ohledně úspěšnosti bojkotu 

olympiády v Moskvě Křížek rovněž příliš přesvědčivě neodpovídá, v případě hospodářského 

embarga je jeho práce již konkrétnější. Chybí také jasněji definované a formulované 

metodologické postupy, jež autor při zpracování práce využíval.  

Další výtka směřuje k výběru literatury. V případě toho tématu bych nevolil již zastaralé 

a v mnoha ohledech jen přehledové práce jako Dějiny amerického národa od Paula Johnsona, 

knihy Vladimíra Nálevky či Dějiny USA. Publikace Chronology of the Cold War je více 

encyklopedickou příručkou než literaturou, kterou by bylo vhodné v diplomové práci využívat. 

Naopak některé další tituly by bylo vhodné zakomponovat (invazi se např. podrobně věnuje O. 

A. Westad v knize Global Cold War, k americké reakci na invazi vznikla již v roce 1996 práce 

od Gabriella Grasselli British and American responses to the Soviet invasion of Afghanistan. 
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Použít by bylo vhodné i publikaci Moscow and the Middle East od Roberta O. Freedmana a 

zajímavý pohled nabízí také jedna z nejnovějších knih od T. Nunana Humanitarian Invasion: 

Global Development in Cold War Arghanistan či některé časopisecké studie).  

Již jsem zmiňoval, že považuji za nepovedené části, v nichž se Křížek zabývá obecnými rysy 

zahraniční politiky J. Cartera. Z mého pohledu se zbytečně věnuje postojům jeho administrativy 

k oblastem jako je Latinská Amerika či Afrika. Přitom tyto pasáže jsou velmi popisné a není 

jasné, jak mají zapadat do zodpovězení položených otázek a celkového narativu. Autor se 

dopouští i některých nepřesností. Na str. 15 uvádí, že J. Carter vyhrál „nejtěsnějším volebním 

výsledkem za celou dobu fungování americké demokracie“, přitom do té doby nejtěsnější 

prezidentskou volbou byl rok 1960 a souboj mezi J. F. Kennedym a R. Nixonem. Na straně 51 

označuje A. Gromyka za ministra obrany. Křížek hovoří o Mitrochinových archivech (str. 52), 

přitom se jedná o jeden archiv, dnes již dostupný na univerzitě v Cambridge. V souvislosti s E. 

Hobsbawmem hovoří Křízek jako o jedné z hlavních figur revizionistického přístupu 

v historiografii studené války, s čím nelze souhlasit, protože se dějinami studené války 

tematicky zabýval jen velmi okrajově. Na straně 55 autor v celém odstavci rozebírá postoje Z. 

Brzezinského ohledně příčin sovětské invaze, ale zcela neuvádí zdroj informace. 

V závěrečných pasážích je cítit kladný sentiment k osobě prezidenta Cartera (Křížek to ostatně 

konstatuje i v úvodu), ale tento pohled bohužel zastínil objektivní kritiku Cartrovy 

administrativy, zejména ve vztahu k prezidentské kampani roku 1980. Rovněž bych nesouhlasil 

s první větou závěru, že Carter byl „vystaven mnohem těžším zkouškám než mnoho jiných 

státníků“ (str. 88). Krize, jimiž čelil H. S. Truman nebo J. F. Kennedy, jsou obecně hodnoceny 

jako jedny z nejkomplikovanějších v období studené války. 

Co se poznámkového aparátu týče, bylo vhodné dokumenty z edice FRUS citovat nejen pomocí 

online odkazu, ale uvést celou informací, o jaký dokument se jedná. Na straně 61 se navíc 

vyskytuje odkaz na „tištenou verzi“ edice FRUS, link ale chybí, takže těžko říci, zda autor 

pracoval jak s tištenou, tak online verzí FRUSů.  Práce obsahuje také několik pravopisných 

chyb (např. sověti x Sověti) a překlepů.  
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Celkově je potřeba Filipa Křížka pochválit za výběr tématu, nicméně z práce je patrné, že jsou 

mu mnohem bližší vojenské dějiny než dějiny diplomacie, což se projevilo v některých 

pasážích, které jsou hodně popisné a mnohdy až klišovité. Z těchto důvodu navrhuji o něco 

horší hodnocení. 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Navržená známka: mezi velmi dobře a dobře 

 

 

 

Datum: 2. září 2019     Podpis: PhDr. Jan Koura, Ph.D. 

 

 


