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

 

Bakalářská práce je vymezena lety 1959-1963. V tomto období dochází k rapidnímu zhoršování vzájemných 

vztahů mezi USA a Kubou, ve svých důsledcích tento proces přinesl i jednu z nejnebezpečnějších krizí studené 

války. Studentka se zaměřuje především na americkou zahraniční politiku vůči Kubě v tomto období a klade si 

otázku, jak americká zahraniční politika i jednotlivé její kroky ovlivnily dění na Kubě. 

Práce je rozčleněna do čtyř hlavních kapitol, pojednávajících o vlivu kubánské revoluce na americkou zahraniční 

politiku, o invazi v Zátoce sviní, o důsledcích nezdaru invaze v Zátoce sviní, o cestě ke vzniku kubánské 

raketové krize a o dopadech raketové krize na kubánsko-americké vztahy. 

 

 

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

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

 

Práce využívá primárních zdrojů, jako jsou FRUS a National Security Archive. Sekundární zdroje jsou dobře 

zvoleny, studentka čerpá z plně vyhovujícího množství dostatečně kvalitní literatury. Krom opakování některých 

známých skutečností studentka zmiňuje tajné podvratné operace prováděné USA proti Kubě, všímá si 

alternativního hlasu W. Fulbrighta nesouhlasícího s konfrontační agresivní politikou vůči kubánskému režimu. 

Studentka poukazuje kriticky i na skutečnost, že krom plánu na odstranění Castra neměly USA pro Kubánce 

žádný plán na zlepšení jejich životního údělu po svržení režimu. 

 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Práce vyhovuje plně kladeným nárokům.  

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Studentka zpracovala poměrně populární a známé téma. Využila však méně obvyklého přístupu, který její práci 

činí relevantní, neboť americká politika vůči Kubě přetrvala s malými, či kosmetickými úpravami dodnes. 

Přežila tak vlastní konec studené války, která vyostření vzájemných vztahů obou zemí znásobila, a dnes působí 

jako nešťastný relikt tohoto období, který dost možná paradoxně přispívá k oddálení politických změn na 

ostrově. Kladnou stránkou práce je poměrně zdařilý pokus o vyvážené zhodnocení vývoje na Kubě, a zejména 

vlivu americké zahraniční politiky na Kubu v období 1959-1963. Studentka vyváženě zhodnotila roli obou 

supervelmocí studené války na Kubě a logicky zhodnotila též dopad karibské krize na kubánsko-americké i 

kubánsko-sovětské vztahy. Jasně definovala po skončení karibské krize promarněnou příležitost k nápravě 

vzájemných vztahů. Nezpochybnitelným argumentem je, že v čase studené války bylo jen logické, že Castrova 

Kuba, vymezující se proti USA, hledala útočiště u SSSR. V průběhu krize a po jejím skončení muselo na Kubě 

dojít k velké deziluzi z nového sovětského spojence. To mohla být pro USA příležitost k zaujetí smířlivějšího a 

konstruktivnějšího přístupu ke Kubě. Studentka si vytkla jasný cíl, položila si jednoznačné výzkumné otázky, na 

něž nalezla odpověď podloženou logickými argumenty i odkazy na relevantní zdroje informací. Práce tak 

dosáhla deklarovaného cíle. 

 



  

 

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

 

Pokud USA nátlakem na Kubu získaly pravý opak toho, oč usilovaly, proč v tomto konání pokračovaly i po 

ukončení karibské krize? Jaké důvody je k tomu vedly?  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě připustit a navrhuji hodnocení stupněm výborně -  velmi dobře 

v závislosti na průběhu obhajoby. 

 

Datum:  6. 6. 2014       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. 


