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Posudek bakalářské práce 
 
 
Student Tomáš Vítek vypracoval bakalářskou práci nazvanou “Protesty proti válce ve 
Vietnamu v USA”.   
 
 
Tato bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních kapitol nazvaných: Předchůdci 
protiválečného hnutí, Bod zlomu – operace Rolling Thunder, 1968. Tyto stěžejní kapitoly jsou 
dále přehledně strukturovány a logicky členěny do relevantních podkapitol. 
 
 
Již v úvodu autor zmiňuje časové vymezení, ve kterém masové společenské protesty v USA 
sleduje, od konce padesátých let do roku 1968, a toto vymezení i náležitě zdůvodňuje. 
Zaměřuje se pouze na hlavní uskupení tohoto protestního hnutí. Hodnotí tak tematiku, která je 
v naší vlasti poměrně málo známa, neboť v povědomí naší společnosti je zastíněna bouřlivým 
společenským vývojem v naší vlasti. Autor sleduje zejména některé liberální a studentské 
organizace, záměrně tak zužuje téma práce. Cíleně vynechává půsonost organizací válečných 
veteránů, které se poněkud vymykají převládajícímu modelu protestních hnutí a nastupují na 
scénu relativně pozdě, až v roce 1967. Jen okrajově jsou zmíněny protesty duchovních a 
církevních organizací. Opomenout však zcela nelze silně inspirativní hnutí za občanská práva, 
které svým způsobem veřejných protestních akcí otevřelo občanským protestům cestu a 
v mnoha případech se mohlo i přelít a transformovat i do hnutí odporu proti této válce. Autor 
je si plně vědom širokospektrosti a nekoordinovanosti hnutí. Široká ideová základna a 
absence jednotného vedení však do značné míry znemožnila i potlačení tohoto protestního 
hnutí policejními orgány. Toto hnutí rovněž zůstalo poměrně okrajovou částí americké 
společnosti a nezdařilo se mu získat pro své ideály tzv. sřední třídu. 
 
 
 
  
 
 
 



Dílčí aspekty a hodnocení práce: 
Struktuda práce – výborně 
Stanovení cíle práce, hypotéz práce, výzkumných otázek – výborně 
Dosažení vytčených cílu – výborně 
Použité metody a jejich relevance – výborně/velmi dobře 
Relevance tématu v rámci oboru – výborně 
Věcná správnost – výborně 
Hloubka provedené analýzy – velmi dobře 
Argumentace a kritické myšlení – výborně 
Práce s literaturou, úroveň a četnost odkazů –výborně 
Jazyková a stylistická úroveň - výborně 
 
 
Jako celek hodnocená práce dosáhla plně vytčených cílů, plně vyhověla rovněž všem 
kladeným formálním, jazykovým i věcným nárokům a požadavkům. 
 
Navrhuji proto práci připustit k obhajobě s hodnocením výborně. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
V Praze, dne 29.5.2012 
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Mgr. Petr Anděl, Ph.D. 
 
 
 


