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1. OBSAH A CÍL PRÁCE 

 

Bakalářská práce Anny Chocholové se věnuje krokům americké zahraniční politiky, které byly podniknuty vůči 

kubánskému režimu v reakci na kubánskou revoluci v letech 1959-63. Během této relativně krátké doby se 

vzájemné vtahy mezi oběma státy vyhrotily do takové míry, že došlo k přerušení vzájemných styků, které trvá do 

současnosti. Tato práce si klade za cíl analyzovat, proč k takové situaci došlo.  

 

Práce je rozčleněna mimo úvod a závěr do čtyř kapitol.  

 

V úvodu si studentka klade otázku, co a jaké příčiny vedly americkou administrativu k agresivnímu postupu vůči 

kubánskému režimu a jakou metodu při zpracování práce použila. Konec úvodu je vyhrazen zhodnocení 

použitých primárních a sekundárních zdrojů.  

 

První kapitola stručně rekapituluje historii Kuby první poloviny dvacátého století, ve které je zdůrazněna 

naprostá politická a ekonomická závislost Kuby na USA, role Fidela Castra, který dokázal mobilizovat 

kubánskou společnost v boji proti Batistově diktatuře, zavedení revolučního režimu vyhraňujícího se vůči 

Spojeným státům, Castrův vztah ke komunistické ideologii a kubánský pokus o vývoz revoluce do zemí třetího 

světa.  

 

Druhá kapitola řeší problematické období od vypracování plánů na jaře 1960, po neúspěšné vylodění 

kubánských exulantů v Zátoce sviní a pokusy o Castrovu fyzickou likvidaci. 

 

Třetí kapitola se věnuje důsledkům neúspěšné invaze a revizi akcí proti kubánskému režimu v podobě operace 

„Mongoose“, která měla Castrův režim rozvrátit zevnitř.  

 

V poslední čtvrté kapitole je zachyceno pokračování operace „Mongoose“, raketová krize v říjnu 1962, a kroky 

učiněné americkou administrativou po tomto datu. V závěru kapitoly je zmíněn i možný, byť málo 

pravděpodobný, náznak normalizace kubánsko-amerických vztahů, který však neuskutečnil kvůli atentátu na 

prezidenta Kennedyho v listopadu 1963.  



 

Závěr konstatuje, že silová řešení vůči Kubě byla kontraproduktivní, ale kvůli tehdejší vyhrocené fázi studené 

války, kdy Spojené stány byly nuceny se více angažovat v zemích třetího světa v reakci na sovětskou zahraničí 

politiku, nemohli vedoucí američtí politici prosadit mírnější kurz vůči Castrovu režimu. 

 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ 

 
 

Téma Kubánsko-amerických vztahů bylo a bude vždy velmi atraktivní a často zpracovávané téma. Už jenom 

proto, že Castrův režim, jako relikt studené války, stále přežívá. Práce je založena na studiu primárních zdrojů, 

především FRUS a National Security Archive. Sekundární literatury pocházejí většinou z poslední dekády, 

včetně asi nejlepší a nejčastěji doporučované publikace věnující se kubánsko-americkým vztahům Larse 

Schoultze, That Infernal Little Cuban Republic: The United States and the Cuban Revolucion.  

Autorka připomíná všeobecně známá fakta, které zapříčinily americko-kubánskou roztržku. Ze strany USA se 

jednalo o neochotu přijmout změny, ke kterým došlo v souvislosti s vítězstvím revoluce. Práce dále hodnotí 

americko-kubánské vztahy v kontextu studené války, neboť Castrova porážka Batisty spadá do období, kdy 

začíná zájem Sovětského svazu o národně-osvobozenecká hnutí ve třetím světě. Tehdy Spojené státy nuceny 

bojovat s východním hegemonem bojovat o „srdce a duše“ národů v rozvojových částech světa. V práci je 

nastíněn v té době populární koncept tajných operací, který v tomto případě dopadl pro Američany katastrofálně, 

a jak je v práci zmíněno, konkrétně pro prezidenta Kennedyho a jeho bratra Roberta se tažení proti Castrovi stalo 

osobní kruciátou. Ve druhé kapitole připomínaný hlas Williama Fulbrighta, šéfa výboru pro zahraniční otázky 

amerického Kongresu, který jako jediný vrcholný americký politik, zcela odmítl konfrontační a subverzivní 

politiku vůči Castrovu režimu jako škodlivou zůstal nevyslyšen, a jak autorka správně uvedla, USA neměly pro 

Kubu v případě porážky Castra žádný ani dlouhodobý scénář jak dále pokračovat. 

 
 
 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ 
 

 

V textu nejsou závažnější překlepy nebo nelogičnosti a Anna Chocholová se držela chronologické posloupnosti 

událostí v letech 1959-1963. Do textu jsou vhodně zakomponovány citace z primárních i sekundárních zdrojů. 

Odkazy na literaturu jsou v pořádku.   

  

 
4. STRUČNÝ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE 

 

 

Text je čtivý, občas doplněn o nadsázku, viz. strana 5 o vlivu amerického velvyslance v kubánské politice, nebo 

strana 19, Castrovo přesvědčení o počtu atentátů a svou osobu. Pozitivně hodnotím také fakt, že slečna 

Chocholová, přes značnou kritiku americké zahraniční politiky neklesla k jednoznačnému obviňování pouze 

jedné složky americké administrativy, ať se již jednalo o Bílý dům, ministerstvo zahraničí, nebo Ústřední 



zpravodajskou službu. V práci je též vhodně zakomponováno téma prezidentských voleb v roce 1960, ve kterých 

hrála kubánská otázka významnou roli.  

Jako slabší hodnotím chybějící kapitolu analyzující vnitřní politiku Castrova režimu. Naprosto zde chybí 

jakákoliv zmínka o Castrově politickém programu, a jakým způsobem byl naplňován. Nejsou zde uvedena jména 

prvního pobatistovského prezidenta a premiéra a jejich způsob odvolání z funkcí. Autorka práce se mýlí při svém 

hodnocení o malém vlivu komunistů během revolučních bojů proti Batistovi a jejich zapojení do politiky po 

převzetí moci revolucionáři. Právě otázka komunistů vyvolávala obavy ze strany Američanů o budoucnost Kuby.  

Je pravdou, že vrcholní členové Lidové socialistické straně Kuby měli s Castrem komplikované vztahy, ty však 

byly dané spíše osobními antipatiemi než ideologickými rozpory. Dva nejbližší z Fidelových spolupracovníků, 

Ernesto Guevara a Raúl Castro žádnými marxistickými levičáky jak slečna Chocholová píše, nýbrž zcela 

přesvědčenými komunisty zcela otevřeně protěžující své soudruhy ve státních složkách, především represivních 

orgánech a s Fidelovým souhlasem  

 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORU ČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSV ĚTLENÍ PŘI OBHAJOB Ě 
 

 

La Historia Me Absolverá – pět zákonů a deklaraci o politických spojencích. 

 

Kdo byli Díaz Lanz a Húber Matos, a jakou roli hráli v amerických a kubánských záležitostech popisovaného 

období. 

 

Kdo byl v americké administrativě odpovědný za provádění tajných akcí a na základě jakého dokumentu jednal. 

 
  
 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOB Ě A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
  
Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako velmi dobrou. 
 
 
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. 
 
 


