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

Práce se zaměřuje na otázku závislosti Kuby na politice Sovětského svazu, a to porovnáním situace před a po 

roce 1968. Všímá si hlavně propagandistického působení Castrova režimu na země Latinské Ameriky a 

propojenosti této ideologické činnosti (včetně velmi aktivní podpory různých revolučních hnutí) se sovětskou 

politikou. Právě rok 1968 znamenal změnu v kubánské politice od relativní nezávislosti k podřízenému 

postavení. Poslední část práce se pak věnuje obsahu časopisu Tricontinental za roky 1967-1970, které mají 

vysledovat proměnu v politice kubánského vedení.      

 

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

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): Téma je z mého pohledu 

velmi náročné, hlavně co se týče druhé části, která se věnuje content analýze magazínu Tricontinental. To je 

obrovská deviza práce, byť se jedná spíše o popis jednotlivých čísel než přímo o analýzu jako takovou. 

Sporná je pro mě tedy především struktura práce, která působí poněkud schizofrenně. První část na mě působí 

poněkud povrchněji, přeci jen, historie kubánské revoluce je složité téma i pro celou monografii. Zaměřuje se 

nejprve na politické vazby, následně na vazby v oblasti ekonomiky. Právě v ní měl Sovětský svaz na Kubu 

naprosto nesporné páky.    

 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): Po formální stránce nenese práce nějaké závažnější chyby. 

Překlepy se prakticky neobjevují. Odkazy jsou v pořádku, to samé se dá říci i o závěrečném seznamu 

literatury. Jazyková stránka je také v pořádku, z mého pohledu jsou poněkud rušivé snad jen jednověté 

odstavce. Další výtkou může být přejímání jazyka časopisu Tricontinental v analýze jeho obsahu. Zde by se 

přeci jen lépe hodil současný jazyk.   

  

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): Přiznám se, že postupně se téma vyvíjelo směrem od sovětské 

politiky spíše k politice kubánské. Proto moje rady byly spíše rázu formálního a práce je tak opravdu 

studentovým samostatným dílem. Práce se dělí do dvou částí, přičemž první, spíše popisná, ukazuje na sílu 

vlivu Sovětského svazu na Kubu. Velmi pozitivně hodnotím to, že autor i poukázal na problémy na Kubě před 

Castrem, i když bych asi uvítal jejich hlubší analýzu. Podle mě právě situace na ostrově, tedy naprosto 

brutální sociální rozdíly, herní průmysl, ze kterého mělo prospěch jen naprosté minimum obyvatel či činnost 

americké mafie dávaly Castrově revoluci velkou autoritu a možnost působit propagandisticky za hranice 

země.  

  

 

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

 Co podle Vás způsobilo další obrat v kubánské politice, tedy vojenskou intervenci do Angoly? 

 Jak byste popsal Castrem propagované společenské zřízení v době podpory revolucí (hlavně do 

roku 1968)?  

  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

Práci doporučuji k obhajobě s výsledkem velmi dobře.  



 

 

Datum: 18. ledna 2016     Podpis: Mgr. Karel Svoboda, Ph.D. 

 

 

 

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. 


