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Posudek vedoucího diplomové práce 
 

Jméno a příjmení studenta/studentky: Bc. Jitka Mikysková 

Název práce: Československo jako prostředník sovětského bloku v konžské krizi 1960–1963 

Jméno vedoucího práce: PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. 

__________________________________________________________________________________ 

1. Heuristika (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku 

slovně formulovat hlavní výtky) 

1.1 Hodnocení použité literatury a pramenů  1 

1.2 Úplnost použitých zdrojů z hlediska současného stavu bádání  1 

 

Stručné hodnocení: 

Autorka založila svoji diplomovou práci na důkladném studiu archivních materiálů, které 

vhodně doplnila sekundární literaturou. 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Řešení problému (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

2.1 Volba cíle práce odpovídá zadání 2 

2.2 Cíl z hlediska metodologie oboru je zvolen relevantně 2 

 

Stručné hodnocení: 

Cílem práce bylo slovy autorky to, „zda komunistické Československo přistupovalo k 

Republice Kongo opravdu s takovou vstřícností a entuziasmem a zda snad mělo nereálné 

představy o možném dalším vývoji v této zemi. Dále do jaké míry korespondovala oficiální a 

velmi radikální protizápadní rétorika vládních prohlášení s reálnými kroky vůči Republice 

Kongo a do jaké míry ČSSR skutečně podporovalo Gizengovu separatistickou vládu.“ 

V úvodu však schází vysvětlení, proč se práce věnuje převážně letům 1960 a 1961. 
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___________________________________________________________________________ 

 

3. Hodnocení struktury práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

3.1 Je struktura práce logická 2 

3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným 

v úvodu práce 

2 

 

Stručné hodnocení: 

Co se týče struktury práce, na některých místech autorka „bojovala“ s množstvím pramenů, 

jež měla k dispozici a z toho důvodu se na některých místech jeví práce mírně chaoticky. 

___________________________________________________________________________ 

   

4. Hodnocení kvality textu práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

4.1 Analýza pramenů a literatury 2 

4.2 Interpretace pramenů a literatury v jejich vzájemných souvislostech 2 

 

Stručné hodnocení: 

Jak jsem již napsal v předchozím komentáři, na některých místech by bylo hodné ubrat na 

přílišné popisnosti.  

___________________________________________________________________________ 

 

5. Kvalita zpracování (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

5.1 Stylistika a pravopis 2 

5.2 Použitá terminologie 1 

 

Stručné hodnocení: 

Kvalita zpracování je na slušné úrovni. 

___________________________________________________________________________ 
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6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

Diplomantka založila svoji práci převážně na archivních pramenech, jež se nacházejí 

v Archivu Ministerstva zahraničí České republiky a Národního archivu ČR. Jedná se o 

poměrně rozsáhlou sbírku dokumentů, jejichž analýzu diplomantka vhodně doplňuje 

sekundární literaturou. Občas je ale vidět, že Mikysková doslova „bojovala“ s velkým 

množstvím nevydaných pramenů a jejich využití v diplomové práci, což na některých místech 

může působit dojmem jisté chaotičnosti. Co se týče celkového hodnocení, rád bych autorku 

pochválil za její přístup v diplomovém semináři. Současně si myslím, že i přes výše zmíněné 

nedostatky napsala poměrně kvalitní text. Diplomová práce Jitky Mikyskové splňuje všechny 

náležitosti kladené na tento typ kvalifikační práce, a proto ji doporučuji k obhajobě.    

___________________________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

Jak na československou aktivitu během konžské krize reagoval Západ? 

___________________________________________________________________________ 

 

Navržená známka: velmi dobře 

 

 

 

Datum: 16. 6. 2016       Podpis: 


