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Předložená diplomová práce je hodnotně zpracovanou hlubokou sondou do pohnuté 

politické historie angolského státu. Novodobou lůstorll A.ngoly lze rozdělit do dvou zásadtúch 

el~p. Tou první je období boje za osvobození od portugalského kolonialismu a druhou 

občanská válka. Hned poté, co získala Angola nezávislost, stala se válečným polem dvou 

ideologických táborů. Tento vnitřní konflik1, l1erý byl především odrazem mezi.národní11o 

ideologického hoje, tzv. í4tudené války, způsohil velké uttllent angolskému lidu. ~\/fezi hlavni 

akt'-Ty občanské války patřila vlá<.1ní strana ~1PLA li vojenskou a diplomatickou podporou 

východního socialistického tábora, jmenovitě Sovětského svazu a Kuby. DaJjím byla 

protivládní organizace UNITA, která se těšila podpoře USA a jejich spojenců. Třetím se stala 

protn..1ádni organ17.ace FNT ,A četl)ajici pomoc ze Zaitu. Olej do ,,"ltl'nich hojů také pf'iH1a 

JAR, kl.crá sc rozhodla okupoval jižní čá':.\l. m.:zá"i':.\lého angol':.\kého suitu pod záminkou jeho 

ochrany proti komunismu. Od rok"U 2002, kdy byly podepsány mírové dohody, vbdne v Angoie 

klid. Stále však není zřejmá budoucnost země, ve k1eré dosud nedošlo aru k takovému 

zá.qadnimu demokratickému kroku, jakým jsou svobodné vo1by. 

Práce je vhodně struk1urována do šesti kapitol První část je úvodem do prob)ematilq! a 
fo Allttl? 

posk)tuje základní infonllace o dané zemi a především obraz o jejím ~1 přírodním 
hohat'lhTÍ. J)mhá čái-lt využívá novodobých lnfonnačn1ch zdrojů a poi-ltihuje etno-llngvií4tkké 

rozdčlení obyvatc1<:;tva. Za pozornost stojí zařazení hodnotných map, l1eré dobře napomohou 

orientaci v tex1u. Ve stěžejní části práce autor za pomoci modenú historiografické literatury 

rozpracovává dějiny koloniální nadvlády Portugalska, boje o osvobozeni a cestu od ohčanské 

války k minwé dohodě. Za jádro celé rn'áce, lze považovat pátou kapitolu nazvanou "Od 

osvobození k současnosti", ve klerrE v souladu se zadáním práce aulor vychází z předpokladtJ 

celkového v}'VQje dekolonizace v Africe, a rozebírá důvody ukonč.ení bQjů za samostatnost 



portugalskjch kolonií včetně samotné Angoiy. V závěrečné kapitole je nastíněna jak současná 

ekonomlcká sltuace země, tak !4odáhri problémy a p011l.~ováni ltd!4kých práv. Zde je velmi dol;i'e 

patrná autorova výhoda předchozího vzdčlání v obon! zemčdč1ské ekonomie~ která mu 

umožnila prozkoumat, a také zde vhodně uvést, různé pohledy na ekononňckj potenci..íl země. 

Dl1l1omant během ztlt'acováni d-qllonlové llt'áce se mnou ča.qto kotlzultoval jejl dHči 

výslcdky~ průběžně opravoval odborné a tecluůcké chyby, a proto nemám z-ásadní připonúnky 

k obsahu. 

Celkově lze tuto kvalitně zpracovanou práci ocenit jako pi'íllosnou pro obor 

afrikanistika, politologie i mezinárodní vztahy. V dmi kladnč hodnotím využit.í 

rozsáhlých mnohojazyčných klasických i elektronických informačních zdrojů, 

které autor také vyhledával během ročního studia v Lisabonu a na svých cestách 

ve Franc1i. 

Diplomovou práei klasifikuji na výbornou a doporučuji ji ke schválení. 
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