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

 

Tato práce pojednává o významu informací poskytnutých plukovníkem Olegem Peňkovským, důstojníkem 

sovětského dělostřelectva, americkým a britským výzvědným službám během let 1961 a 1962 v průběhu 

kubánské raketové krize. Konkrétně se tato práce zaměřuje na jednání tzv. ExCommu (Executive Committee) a  

Na průběh hlavních mezníků, které utvářely americký decision-making při reakci na rozmístění sovětských 

balistických střel na Kubě. 

 

Cílem práce bylo stanovit, zda informace od O. Peňkovského měly významný vliv na americká rozhodnování 
během krizových dní 22. až28. října 1962.  

 

 

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

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

 

Standardní, kvalitní, poctivé. 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Plně vyhovující kladeným nárokům. 
 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Práce se věnuje nesčetněkrát probranému a populárnímu tématu, přistupuje k němu však z pohledu, který je mezi 

studenty unikátní a výjimečný, originální a tvůrčí, využívá též rozsáhlého množství odtajněných primárních 

zdrojů. Plně dosahuje deklarovaných cílů, logicky a správně zodpovídá kladené otázky a potvrzuje hypotézu. 

Jako celek patří mezi práce zdařilé.  

 

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

 
Jaké hlavní výhody mohl SSSR rozmístěním raket na Kubě získat?  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Práci k obhajobě doporučuji a navrhuji hodnocení v závislosti na průběhu obhajoby stupněm  

VÝBORNĚ - VELMI DOBŘE. 

 

Datum: 30.5.2015       Podpis: 

 

 

Mgr. Petr Anděl, Ph.D. 

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. 
 

 


