
1 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Fakulta sociálních věd 

Institut mezinárodních studií 

PROTOKOL O HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

(Posudek oponenta) 

 

Práci předloţil student: Adam Kordač 

Název práce: ExComm a Oleg Peňkovskij: Americký proces rozhodování za Kubánské krize 

Oponoval (u externích oponentů uveďte téţ adresu a funkci v rámci instituce): Miloš Calda 

 

1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): Autor se zaměřil na jednání tzv. 

ExCommu, skupiny vrcholných politických a vojenských představitelů  za kubánské raketové krize (často 

označované za „karibskou krizi“). Popsal i časový průběh krize a roli, kterou v ní hrály informace sovětského 

plukovníka GRU Olega Peňkovského. V Abstraktu autor uvádí, ţe jeho práce „je případovou studií, jejímţ cílem 

je potvrdit hypotézu o unilaterálním přístupu k aktérům mezinárodních vztahů, se kterými americký plán na 

výstavbu protiraketové základny nejvíce souvisel, v tomto případě to jsou evropské státy a velmoci Rusko a 

Čína.“ (nestr.)  

 

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

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): Mohu konstatovat, ţe pan 

Kordač prokázal, ţe je schopen pracovat s odbornou literaturou. Projevil rovněţ argumentační a logické 

schopnosti. K literatuře: škoda, ţe autor nepouţil nejvýznamnější českou práci o kubánské raketové krizi, 

kterou napsal prof. Vladimír Nálevka (Karibská krize, 2001).  

 

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

grafická úprava, formální náleţitosti práce apod.): Publikace obsahující zprávy předané Olegem Peňkovským 

se jmenuje „The Penkovsky Papers“ (viz vyobrazení přebalu na amazon.com). V textu autor práce pracuje se 

jménem „Penkovskiy“, coţ je špatně. V angličtině je správné jen „Penkovsky“, zatímco v češtině píšeme 

vţdy a jedině „Peňkovskij“ (a českou verzi samozřejmě skloňujeme). O správnosti citací nemám důvody 

pochybovat. Velké výhrady mám k autorovu jazyku. Práce se vskutku hemţí prohřešky proti české 

gramatice, interpunkci a idiomatice, vyšinutími z vazby. Není zde dost místa pro úplné uvedení těchto bot 

(zachycené problémy jsem vyznačil obyčejnou tuţkou do exempláře práce, který jsem měl k dispozici). 

Uvedu jen několik: „počítal s rizikem invaze jako následek jeho přiklonění“ (7), „politika… nepřinesla bez 

podivu nic jiného“ (7), „vznik pro-komunistického [sic] státu  na prahu Spojených států působilo” (7), “Jeho 

přesvědčení [tj. Chruščovovo] totiţ zařazovalo Kennedyho… mezi slabé politiky (9), “sovětských 
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balistických nesoucí NATO označení,,,” (11), a tak dále a tak podobně…Pro termín “dead drop” máme český 

ekvivalent “mrtvá schránka”. Podobně v českém textu není vhodné pouţívat výraz “decision making”, kdyţ 

máme zcela přesné ekvivalenty: “rozhodování”, popř. “rozhodovací proces”. O autorově nepečlivosti svědčí 

nedokončená věta “Existence… byla…” (12). Stejně tak chybí předmět ve větě “Počátek října dále 

neumoţňoval Američanům provádět…” (13) Čtenář se ptá: co provádět? Z Valeriana Zorina, smutně 

proslulého i z událostí v Československu v r. 1948, se stal nový člověk, “Zorkin”, a to hned třikrát, takţe 

nejde o pouhý ojedinělý překlep (19). 

  

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): Na jedné straně působí práce koherentně, má logickou strukturu a 

vcelku adekvátní seznam literatury, na druhé zaráţí autorova nepečlivost a jeho jazykové limity. Rovněţ se 

objevují nedoloţená tvrzení a nepřesné formulace. Někde autor vynechal relevantní informace, například u 

raket vyvíjených na počátku 60. let je významným faktorem velice krátká doba letu, coţ nedává čas na 

případné vysvětlení omylu stranou, která je odpálila (2). V amerických prezidentských volbách nejde o 

procento voličů, které získal kandidát, ale o počet volitelů získaných na základě většinového systému (srv. str. 

5). V Summary (30) je nevhodný termín „the two warring Superpowers“ – USA a SSSR sice stály proti sobě, 

ale nikdy spolu nevedly válku! Velmi neobratná a nepřesná je formulace „Batista reprezentoval americký 

reţim“ (6), Obdobně formulace „…Kubu vrátí zpět do rukou Spojených států.“ (7) Nepravdivé je i autorovo 

tvrzení, ţe poté, co se dostal v SSSR k moci Chruščov, „Studená válka byla však na svém počátku“. (8) Autor 

by si měl něco přečíst o krizích studené války před Chruščovovým nástupem (např. o blokádě záp. Berlína). 

„Ve fragmentovaných memoárech, které slouţily jako Peňkovského identifikace na Západě“ (22) – tuto větu 

povaţuji za nesrozumitelnou! Stejně hodnotím větu „Peňkovskij plnil v podstatě animátorskou roli“ (24). To 

vše lze vystihnout jedním českým úslovím: „Šito horkou jehlou.“ Vcelku mohu konstatovat, ţe potenciálně 

příznivý dojem z autorovy práce velice kazí nepřesnosti, zevšeobecňující obecná tvrzení (viz výše) a vskutku 

tristní jazyková a stylistická úroveň.  

  

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŢŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna aţ tři): 

1. Jak je kubánská raketová krize a role Olega Peňkovského hodnocena v dnešní ruské historiografii?  

2. Jak hodnotit zprávy o bestiální popravě Olega Peňkovského?  

  

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

S velkým váháním povaţuji obhajobu za moţnou, navrhuji s ohledem na bod 4. výše,  známku nevyhověl, 

v případě velmi úspěšné obhajoby přinejlepším známku dobře.  

 

Datum: 1. června 2015.        Podpis: 


