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

 

Bakalářská práce sleduje územní spor, který od 50. let 19. století mezi sebou v Tichém oceánu vedou Rusko a 

Japonsko. Pokouší se analyzovat pozice obou stran v jednotlivých dekádách 20. století a vysvětluje strategický a 

hospodářský význam sporných Kurilských ostrovů i politické důvody, které doposud brání narovnání rusko-

japonských vztahů a uzavřít válečnou historii mírovou smlouvou. 

 

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

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

 

Práce stručně představuje předmět rusko-japonského sporu, oceňuji, že bere v potaz i tamní obyvatelstvo. 

Metodologicky jde o chronologický popis událostí, který před sebe neklade závažnější teoretické otázky a 

spokojuje se s rozšířeným potvrzením hypotézy.  

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Práce celkově splňuje nároky kladené na bakalářskou úroveň; pokud jde o zdroje, uvítala bych větší míru 

rozlišování mezi odbornými zdroji a běžným tiskem a v chronologickém popisu širší spektrum zdrojů. 

Citelně chybí specialisté na ruskou vnitřní i zahraniční politiku, jejich absence příležitostně vede 

k nepřesným tvrzením opřeným o prameny neznámého původu (viz. např. s. 9: Stalin zemřel v roce 1953 a 

Nikita Chruščov převzal vedení země. Chruščov zahájil novou politiku posilování socialismu uvnitř země a 

navazování mírového soužití ve vnějších vztazích.). Politika SSSR jako jednoho z pólů studené války ve 

sledovaném období čelila širším výzvám, než střetem o 4 ostrovy a tyto výzvy působily i na to, jak intenzivně 

a jakým způsobem se ve sporu s Japonskem Rusko (SSSR) angažovalo. V práci se tak jedná více o japonskou 

stranu konfliktu, než o vyváženě rozdělenou pozornost. 

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Text je čtivým souhrnem hlavních informací o sporu o Kurily, který s pomocí nereprezentativního komplexu 

zdrojů dochází k potvrzení úvodního v podstatě obecného názoru autorky.   

 

 

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

 Jaké nástroje řešit podobné územní spory nabízí mezinárodní prostředí a jak je možné je aktivovat? 

 Jaké vztahy panovaly mezi SSSR a Japonskem ve dvou dekádách po bolševickém puči roku 1917? 

 Jak SSSR reagoval na svržení bomb na Hirošimu a Nagasaki? 

  

    

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením C. 

 

Datum:         Podpis: 

 

 


