
Posudek na bakalářskou práci V. Lídla „Afghánistán v sovětské zahraniční politice“ 

 

Autor se ve své bakalářské práci pokusil zpracovat velmi obtížné a v řadě aspektů 

zdaleka ještě neobjasněné téma intervence SSSR v Afghánistánu v prosinci 1979, příčiny 

takového rozhodnutí a počátek sovětské intervence. Používá značného množství literatury a 

pramenů, i když k některým mohl být asi kritičtější. Na několika místech se ale objevuje 

archiv Bukovského, autor však o něm neuvádí žádné podrobnosti, takže tento archiv zůstává 

záhadnou entitou. 

Práce je logicky strukturována; po nutných úvodních částech se V. Lídl zaměřil na 

období let 1978-1979/1980. Rozebral v nich jak dramatický vnitřní vývoj v zemi, tak vnější 

reakci na sovětskou intervenci. Vzhledem k tomu, že se několikrát odvolává na reakce 

Západu, asi by práci prospěla malá vsuvka, v níž by stručně konstatoval stav vyspělých 

evropských zemí stále ještě postižených ropnou krizí a především Spojených států, které byly 

po porážkách v Indočíně traumatizované do té míry, že nebyly zatím schopné výraznější 

protiakce. 

Několik dalších poznámek: 

- s. 19, byla to spíše Indie, která využívala sovětskou podporu proti Pákistánu a Číně, než 

naopak. 

- s. 23, je otázkou jestli Brzezinski o deset let později nepřisoudil „své“ podpoře mudžahedínů 

další cíle, která původně neměla. Trochu bych pochyboval, že jejím cílem bylo již tehdy 

změnit Afghánistán v sovětský Vietnam. 

- Amín byl ultra levičák, který mimořádně urychloval tzv. reformy a tím spolehlivě stavěl 

proti vládě v Kábulu i zbylé vrstvy, které zůstávaly alespoň neutrální. 

s. 38, Sovětský svaz se dopustil stejného omylu jako o řadu let později Spojené státy totiž, že 

obsazení měst a zvláště Kábulu považoval (v takové zemi, jakou je Afghánistán), v rámci 

klasického vedení války za své vítězství.  

  

Práce V. Lídla ovšem bez ohledu na několik poznámek splňuje požadavky kladené na 

bakalářskou práci. Hodnotím ji jako výbornou. 
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