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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
Cílem práce je autorův pokus osvětlit Reaganovu politiku v Afghánistánu a Angole, jako asi nejznámějších 
vnějších příčin ekonomického a finančního vyčerpání SSSR a vliv konfliktů, resp. amerického zaangažování se 
v nich, na ukončení studené války a vlastně i rozpad samotného Sovětského svazu. Je to velmi zajímavý, 
aktuální, byť, jak ostatně konstatoval sám autor, stále diskutovaný problém. 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
Téma je samozřejmě značně náročné, ale T. Reif se ho chopil se solidní znalostí věcí a argumentací. Práce je 

logicky stavěná, autor  vyšel z poměrně značného množství pramenů a literatury, i když je mohl podrobit 
důkladnějšímu rozboru. 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
  
Z formálního hlediska je práce kvalitní, ocenit je třeba rozsáhlý poznámkový aparát. 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
 Práce solidně osvětluje americkou politiku v těchto dvou konfliktech, i když by bylo na místě poznamenat, že 

se v nich sešla vskutku „internacionála“ od USA, Velké Británie a S. Arábie, Kuvajt, Pákistán, JAR, po Čínu. 
Důležitější by byl malý exkurz k osvětlení Reaganovy doktríny; dále vliv obou konfliktů, resp. 
v Afghánistánu byl také výrazně psychologický, zvláště po nástupu Gorbačova, jeho působení bylo na SSSR 
výrazně širší než jen ekonomické.  

 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
 Měly důvody  sovětské intervence v Afghánistánu souvislost s Brežněvovou doktrínou?  
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
 Práce T. Reifa doporučuji k obhajobě; navrhuji výborně. 
 
Datum: 26. 5. 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. 
 
 


