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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
Tato bakalářská práce se zabývá tématikou amerických mírových sborů působících v Africe v období vlády 
prezidenta J. F. Kennedyho pod vedením Roberta Sargenta Shrivera. Práce zkoumá a hodnotí vznik, působení a 
roli Amerických mírových sborů během tohoto období. Otázka, zda-li byly Mírové sbory čistě dobrovolnickou 
organizací, či zda-li plnily nějaký politický účel v Kennedyho koncepci zahraniční politiky ve studené válce, je 
hlavní výzkumnou otázkou, na kterou se práce snaží najít odpověď. Nejdříve se práce věnuje tématu vzniku 
sborů. Práce věnuje dostatečný prostor i struktuře Mírových sborů a jejich poslání. Pozornost je věnována také 
profilu a zkušenostem jejích dobrovolníků i jejich motivaci ke vstupu do sborů. V neposlední řadě se práce 
zaměřuje na působení amerických dobrovolníků v jednotlivých státech Afriky, a to konkrétně v Somálsku, 
Tanzanii a Nigérii. Závěrečná kapitola zkoumá zahraniční politiku J. F. Kennedyho a roli Mírových sborů v 
jejím konceptu na africkém kontinentu v rámci studené války. Stručně je také obsažena tematika reakce 
komunistického světa na činnost sborů. 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
Tato práce si vytkla za úkol zmapovat pro českou veřejnost téměř neznámé téma, již v tomto ohledu je jistě 
výjimečná a svým způsobem i tvůrčí. Metodologicky v ní bylo využito postupu i nástrojů jedinečné případové 
studie. Struktura celé práce je přísně logická a totéž lze říci i o argumentaci studentky.  
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
Práce s prameny, literaturou i poznámkovým aparátem je po odborné stránce dobře zvládnuta. Totéž lze říci i o 
jazykovém projevu, grafické úpravě a formální stránce této práce. 
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
Tato práce dosáhla plně vytčených cílů, podařilo se v ní analyzovat a zhodnotit činnost amerických Mírových 
sborů v Africe a zodpovědět uspokojivě v úvodu položené výzkumné otázky. Za zdařilé lze považovat 
zhodnocení apolitické činnosti mnoha dobrovolníků v souvislosti s širším rámcem americké zahraniční politiky a 
Kennedyho úmyslů v kontextu studené války a trvalého sovětsko-amerického soupeření o přízeň zemí třetího 
světa. 
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
Pokuste se charakterizovat Kennedyho program New Frontier. Jakým způsobem do něho myšlenka zřízení 
mírových sborů zapadala? Získali si dobrovolníci srdce Afriky?  
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm výborně. 
 
Datum:         Podpis: 
 
 
Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 
nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 
neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 
napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 
 
 


