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Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Jméno a příjmení studenta/studentky: Bc. Filip Křížek  

Název práce: Zahraniční politika USA a sovětská invaze Afghánistánu 

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  3 

Stručné hodnocení: Autor nastudoval poměrně značné množství domácí i zahraniční 

literatury, pracoval též s prameny, byť až na jedinou výjimku (spis B. Karmala v ABS) jen s 

vydanými. Chybí některé významné tituly ruské a anglosaské  provenience, například práce 

Alexandra Ljachovského či alespoň syntéza vzniklá pod vedením A. Zubova, která vyšla i 

v českém překladu (zde druhý díl) či Timothy Nunana, Humanitarian Invasion. Global 

Development in Cold War Afghanistan, Cambridge, MA: Harvard University Press 2016, 

který využívá nových metodologických přístupů (Global History) a zasazuje sovětskou invazi 

do širších souvislostí podobně, jak si vytkl za cíl autor diplomové práce. Vhodné by bylo 

využít také Lefflerovu The Cambridge History of the Cold War, Vol. 3, Cambridge 2010. Ve 

větší míře měly být  využity i časopisecké studie.  

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

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 1 

2.2 Cíl z hlediska metodologie oboru je zvolen relevantně 1 
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Stručné hodnocení: Cíl i použité metody odpovídají úzu v rámci oboru. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

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

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

3.1 Je struktura práce logická 1 

3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným 

v úvodu práce 

1 

 

Stručné hodnocení: 

 

___________________________________________________________________________ 

   

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 1 

 

Stručné hodnocení: Výhrady viz bod 1.  

 

___________________________________________________________________________ 

 

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 1 

5.2 Použitá terminologie 1 

 

Stručné hodnocení: 
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___________________________________________________________________________ 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

Práce je poměrně kvalitní sondou do americké politiky vůči Střednímu východu na přelomu 

70. a 80. let. Autor se problematice věnuje z pohledu a při využití metod „klasických“ dějin 

mezinárodních vztahů, neopomenul ale i analyzovat vnitropolitický vývoj ve zkoumaném 

teritoriu. Z tohoto důvodu se někdy snad až příliš obšírně rozepsal také o vzdálených 

souvislostech sledovaného tématu, například o čínsko-indických vztazích. Invazi 

Afghánistánu interpretuje v souvislostech studené války, stejně jako reakci USA na ni. 

S odvoláním na prameny potvrzuje hypotézu, že Sovětům nešlo o přístup k Perskému zálivu, 

jak se domníval Bílý dům. Těžiště práce se přitom poněkud posunulo směrem k analýze 

sovětské politiky, o USA autor soudí, že je zde v současné době méně otazníků. Práce shrnuje 

výsledky dosavadního bádání a přichází s některými novými interpretacemi zejména 

sovětského rozhodovacího procesu. Doporučuji ji k obhajobě. 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

Jaké individuální zájmy mohly převládat mezi členy politbyra KSSS (s. 89) při rozhodování o 

vstupu vojsk do Afghánistánu (zejména Ustinov, Gromyko, Andropov)? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Navržená známka:velmi dobře 

 

 

 

Datum:3. 9. 2019       Podpis: 
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