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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

Práce zjišťuje působení Borise Jelcina v pokusu o převrat v SSSR roku 1991. Konvenční analýza politického 

vývoje SSSR na konci perestrojky interpretačně závislá na západní sekundární literatuře a médiích (ruský zdroj 

slouží k popisu chronologického sledu událostí). 

 

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

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

Teoretické i metodické ukotvení práce odpovídá nárokům kladeným na bakalářskou práci. Struktura je vesměs 

logická, nevysvětlená zůstává pouze autorova zvýšená pozornost ke vztahu americké politiky k pokusu o puč v 

SSSR, která vzhledem ke stanovenému cíli (popis Jelcinovy role v puči) nemá opodstatnění. Jde zřetelně o 

nereflektovaný důsledek přetížení zdrojů práce americkou sekundární literaturou. Zbytnost této části 

shromážděných argumentů potvrzuje i skutečnost, že se zahraničně-politická rovina reflexe pokusu o puč 

v SSSR nijak nepromítá do úvodní teze ani do závěrečného vyrovnání se s ní. 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 Po formální a jazykové stránce text odpovídá nárokům kladeným na bakalářskou práci. Citace a odkazy na 

použitou literaturu jsou stavěny s výjimečnou pečlivostí. 

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 Chronologicky sestavený text vychází z důrazu na problémy sovětské ekonomiky, který kombinuje 

s poukazem na emancipační hnutí v některých sovětských republikách. Pomíjí protestní společenská hnutí i 

názory běžného obyvatelstva a sleduje vzestup Borise Jelcina v kontextu jednání vrcholných sovětských 

politiků. V popisu zvolené omezené linie je práce důsledná, závěr odpovídá stanovené tezi i shromážděným 

argumentům – s výjimkou výše zmíněného nevysvětleného ohledu na americký ohlas sovětského puče. 

 

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

 Jaký význam měla americká reakce na pokus o puč v SSSR pro postavení B. Jelcina? 

Jaké další faktory dezintegrace Sovětského svazu lze identifikovat? 

Měl pokus o puč v SSSR nějaké bezpečnostní konsekvence? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

Práci doporučuji k obhajobě jako velmi dobrou. 

 

Datum: 5.6.2015        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. 

 

 


