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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): Obsah práce odpovídá jejímu názvu; 

podle mého soudu je však zadání příliš obecné. Svůj cíl uchazeč formuluje takto: „Cílem této práce je analyzovat 

a vyhodnotit počáteční příčiny studené války, ale zaměřit se na činnost západní politické reprezentace, 

eventuálně generality.“ (2) Autor pokračuje: „Klíčovou tezí je podíl západních představitelů, především 

Franklina Roosevelta a Harry [sic] Trumana, na vzniku konfliktu a analýza Stalinova zahraničně-politického 

jednání v reakci na jejich kroky.” (2) Podle mého soudu práce nepřináší nové poznatky. Autor velmi ostře 

kritizuje Franklina Roosevelta (ve shodě např. s ´přinejlepším poloakademickým Paulem Johnsonem). Správně 

konstatuje v amerických pramenech málo zdůrazňovanou skutečnost, že Spojené státy podcenily vlastní 

výzvědnou činnost v SSSR a také činnost sovětských špionážních složek v USA. (29) 

 

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

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): Vyhledem k obecnosti tématu 

považuji práci za méně náročnou, za kompilaci z uvedených pramenů. Ke své metodě autor uvádí toto: „V 

rámci metodologického postupu jsem pročetl množství literatury od autorů, kteří jsou řazeni 

k revizionistickému nebo postrevizionistickému názorovému proudu.“ (2) Autorovu práci s literaturou 

považuji za adekvátní, snad jen u poznámek č. 21 až 25 působí nedobře, že v nich autor cituje ze stejného 

pramene.  

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): K jazykovému projevu nemám závažnější námitky, rovněž 

formální náležitosti jsou v pořádku.   

  

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Svůj celkový dojem jsem popsal již v odstavcích 1 a 2. Autorovi dále vytýkám, že mnohde uvádí fakta jen 

z poloviny, takže zůstávají poněkud ve vzduchoprázdnu. Uvedu příklad: na str. 9 čteme: „Rudá armáda… 

zastavila svůj postup a povstání bylo krvavě potlačeno.“ Zde bych očekával, že autor uvede, kým bylo 

potlačeno. Za neodpovídající pravdě považuji autorovo tvrzení o „pasivitě Američanů“ (10), jejímž 

důsledkem bylo dobytí severní části Korejského poloostrova Sověty. Američané nebyli v tichomořské části 2. 

světové války zdaleka pasivní, měli přece velice obtížně porazitelného protivníka. Nepřesné a vágní je i 

autorovo tvrzení, že v Postupimi byly „upraveny hranice Československa“ (10). Na str. 26 autor píše, že 

„Británie v zimě 1946/1947 zkolabovala“. To je opět velice vágní. Zkolabovala totálně? To snad ne. Tak tedy 

v čem? Autorův rozbor literatury považuji za dobrý a adekvátní.  

  

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

 1. Jaká byla hlavní americká doktrína, jíž se administrativy za studené války řídily? Byly i jiné 

doktríny? 

 2. Mohli západní vůdcové studené válce zabránit?  

  

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): Práce splňuje požadavky kladené na bakalářské diplomové 

práce, navrhuji známky velmi dobře až dobře, podle průběhu obhajoby.  
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