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Zdůvodnění výběru tématu práce (5 řádek): 

Téma bakalářské práce jsem si zvolil na základě mého zájmu o období studené války, 

především o fenomén détente a příčiny jeho konce. Právě situace v Afghánistánu představuje 

jeden z rozhodujících momentů v pádu détente a nastolení nového kola mocenské konfrontace 

mezi Západem a sovětským blokem. Dalším důležitým faktorem v mém výběru tématu práce 

byla skutečnost, že bych chtěl pokračovat v magisterském studiu programem Balkánská, 

eurasijská a středoevropská studia na IMS FSV UK.  

 

Předpokládaný cíl (5 řádek): 

Cílem bakalářské práce bude srovnání vzájemné zahraniční politiky Afghánistánu 

a Sovětského svazu mezi lety 1973 a 1981. Pozornost bude věnována především analýze 

faktorů, které v průběhu tohoto období Moskvu čím dál tím více vtahovaly do vnitřních 

záležitostí Kábulu. Tato narůstající angažovanost nakonec vedla k přímé sovětské intervenci. 

Nicméně se v této práci pokusím dokázat, že se nejednalo o jednorázovou agresi, ale mnohem 

spíše o postupný proces, který byl posléze jako agrese vedená v intencích Brežněvovy 

doktríny interpretován Západem.  

 

Základní charakteristika tématu (10 řádek): 

Sovětsko-afghánské vztahy na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let dvacátého století 

měly klíčový význam nejen pro oba tyto státy, ale také pro další průběh studené války. 

Sovětská vláda, která se snažila již od říjnové revoluce udržovat s Afghánistánem korektní 

a přátelské vztahy, se postupně zaplétala do vnitřních záležitostí tohoto státu na své jižní 

hranici. Vrcholem tohoto procesu byla Dubnová revoluce v roce 1978, která přivedla k moci 

Moskvě nakloněné marxisty. Kvůli jejich nejednotnosti a amatérismu v řízení státních 

záležitostí musel SSSR poskytovat novému režimu čím dál tím rozsáhlejší pomoc. Když už se 



situace zdála neudržitelnou, rozhodlo se Politbyro k provedení intervence a převzetí situace 

do vlastních rukou. Původně okrajová záležitost ovšem kvůli jejímu načasování a kontextu 

rozkládajícího se détente přerostla v jednu z hlavních příčin konce politiky uvolnění 

a počátku nové konfrontační linie, známé později jako druhá studená válka.  

 

Předpokládaná struktura práce (10 řádek): 

Text bude rozdělen na čtyři základní kapitoly. První kapitola se bude stručně zabývat 

vývojem sovětsko-afghánských vztahů od vyhlášení nezávislosti Afghánistánu na Velké 

Británii v roce 1919 do převzetí moci komunisty v Kábulu v dubnu 1978. Druhá kapitola se 

pokusí zařadit marxistický puč v Afghánistánu do širšího kontextu procesu détente 

a sovětských snah rozšířit svou sféru vlivu do zemí třetího světa. Ve třetí kapitole bude důraz 

kladen především na vnitřní a vnější politiku Lidově-demokratické strany Afghánistánu a na 

to, jak byla ovlivněna vnitřním bojem ve straně. Čtvrtá kapitola se bude zabývat tím, jaké 

faktory vedly sovětské představitele k rozhodnutí podniknout přímou intervenci. Dále bude 

tato část obsahovat popis samotné intervence a způsob jakým se Sověti pokusili stabilizovat 

situaci v zemi. Závěr bude shrnovat jaké důsledky mělo sovětské rozhodnutí přímo se 

v Afghánistánu angažovat na vývoj jak v obou státech, tak také na dynamiku a postupné 

ukončení procesu détente. 

 

Základní literatura (10 nejdůležitějších titulů):  

Arnold, Anthony, Afghanistan: The soviet invasion in perspective (Stanford: Hoover 

institution press, 1985). 

Durman, Karel, Popely ještě žhavé: Konce dobrodružství (Praha: Karolinum, 2009). 

Feifer, Gregory, Velký hazard: Sovětská válka v Afghánistánu (Praha: Slovart, 2009). 

Gibbs, David, „Does the USSR have a ‘Grand Strategy’? Reinterpreting the Invasion of 

Afghanistan”, Journal of Peace Research 24 č. 4 (1987): 365-379, http://www.jstore.org. 

Marek, Jan, Dějiny Afghánistánu (Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006). 

Nogee, Joseph a Donaldson, Robert eds., Soviet foreign policy since World War II (London: 

Pergamon Press, 1984). 

Ляховский, Александр, Трагедия и доблесть Афгана (Jaroslavl: ЭКСМО, 2009). 

Слинкин, Михаил, НДПА у власти (Simferopol: Симферопольский университет, 1999). 

Таннер, Стивен, Афганистан: История войн от Александра  Македонского до падения 

„Талибана“ (Moskva: ЭКСМО, 2004). 

„Soviet Invasion of Afghanistan“, Cold War International History Project, 

http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?topic_id=1409&fuseaction=va2.browse&sort=Collecti

on&item=Soviet%20Invasion%20of%20Afghanistan. 

 

Podpis studenta a datum 

28.8.2011 

 

Schváleno Datum Podpis 

Vedoucí bakalářského semináře             

Garant oboru             

 

 


