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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
Autor ve své práci zkoumá postoj administrativy Ronalda Reagana ke konfliktům 
v Afghánistánu a Angole, tedy dvou konfliktům, do kterých se promítly ambice obou 
studenoválečných soupeřů, USA a SSSR. Cílem práce je prokázat, že „Reaganova podpora 
povstalcům v Afghánistánu a Angole měla značný vliv na Sovětský svaz a přispěla tak k jeho 
pádu. Zkoumanými faktory, které k pádu měly přispět, budou: finanční nebo morální újma 
SSSR, ovlivnění Sovětské politiky a daší.“ (s. 3) 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické 

a metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
Práce je napsána srozumitelně. Autor zasazuje celé téma do kontextu mezinárodní i domácí 
politiky, ideologie Ronalda Reagana a sovětské politiky. Téma příspěvku Ronalda Reagana 
k pádu Sovětského svazu je stále diskutované a nepanuje zatím žádná názorová shoda – jak 
autor sám poznamenává, postoj vůči Reaganovi záleží často na ideologické orientaci autora.  
Autor práci rozděluje na dvě hlavní části. V první části podrobně popisuje americkou reakci 
na sovětskou okupaci Afghánistánu a vývoj politiky podpory mudžahedínů. Právě Ronald 
Reagan podporu mudžahedínů na doporučení svých spolupracovníků navýšil s cílem způsobit 
SSSR co největší ztráty po stránce finanční i morální. Samostatná kapitola je věnována diskusi 
o poskytnutí střel Stinger mudžahedínům, v níž autor mapuje diskusi o tom, zdali tento krok 
přispěl ke stažení SSSR z Afghánistánu či naopak válku prodloužil.  
Druhá část je pak věnována konfliktu v Angole, dalšímu bojišti studené války, kde o moc USA 
a SSSR soupeřily pomocí prostředníků. Autor opět přehledně popisuje komplexní situaci boje 
o moc v této africké zemi, vliv SSSR (a Kuby), USA a JAR.  
Autor ve své práci přesvědčivě prokazuje, že Reagan cíleně podporoval protisovětské 
elementy v Afghánistánu a Angole s cílem poškodit SSSR. V obou případech viděl příležitost, 
jak oslabit moc Sovětského svazu. V závěru tedy autor dochází k závěru, že politika Ronalda 
Reagan v Afghánistánu a Angole nepřímo přispěla k pádu SSSR, neboť donutila SSSR vydávat 
velké částky ze svého rozpočtu na podporu svých sil v těchto konfliktech. Neschopnost 
dosáhnout v těchto konfliktech jednoznačného vítězství v boji s protivníky, jež byli 
podporováni USA, podkopala důvěryhodnost sovětského vedení.  
 
Autor pracuje s velkým množstvím primárních i sekundárních zdrojů. Poznámkový aparát je 
zpracován pečlivě. 
 



3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na 
literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 Práce je napsána jasně, srozumitelně, jen občas se objevují drobné překlepy či chyba 
v interpunkci.  

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

stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
 Práce Tomáše Reifa dle mého názoru velmi dobře ilustruje implementaci Reaganovy 

doktrínu, kterou autor v práci ale nijak zvlášť nezmiňuje. Právě během Reaganovy 
administrativy dochází k rozšíření amerického angažmá i mimo oblasti bezprostředního 
amerického národního zájmu, což dokládá právě podpora povstalcům Afghánistánu a 
zejména Angole. Autor dostatečně prokazuje, že politika Ronalda Reagana donutila SSSR 
vydávat větší výdaje na zbrojení. Takto velká zátěž pro sovětský rozpočet se ze 
střednědobé perspektivy ukázala jako neúnosná a vedla k ekonomickému kolapsu, který 
v důsledku vedl k pádu Sovětského svazu.  

 Část práce, která je věnována Afghánistánu, je velmi dobře zpracována – autor vybírá 
relevantní informace a soustřeďuje se na klíčové momenty formování americké odpovědi 
na sovětskou okupaci Afghánistánu. Část věnovaná Angole je o trochu slabší, což lze ale 
připsat také podstatně menšímu zájmu akademiků o tento konflikt a tedy také podstatně 
menšího množství zdrojů, které by umožnily konfliktu lépe porozumět. I přesto se 
domnívám, že autor velmi dobře objasňuje komplikované vazby všech hráčů, kteří byli do 
angolského konfliktu zapojeni.  

 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až 
tři): 
Jak Reagan dosáhl zrušení Clarkova dodatku? A proč byla po zrušení Clarkova dodatku 
pomoc angolským povstalcům tajná? Jak fungovala prakticky podpora USA UNITA přes 
prostředníky?  
Proč myslíte, že od počátku konfliktu v Afghánistánu viděl např. Brzezinski konflikt jako 
„sovětský Vietnam“? 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
Práce Tomáše Reife vyhovuje požadavkům kladeným na bakalářské práce. Proto ji doporučuji 

k obhajobě s výslednou známkou výborně. 

 
 
Datum: 4. června 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. 


