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

 

Václav Misík se ve své bakalářské práci věnuje okolnostmi vzniku a působení zahraničních aktérů na fungování 

afghánského hnutí Tálibán, konkrétně pak mezi lety 1992 až 1996, kdy se z původně malé skupiny 

studentů/bojovníků stala obávaná organizace, která převzala kontrolu nad celou zemí. Klade si otázku, kteří vnější 

aktéři sehráli svou klíčovou úlohu ve vniku hnutí Tálibán ve sledovaném období, jaké motivy je k tomu vedly a 

jakými prostředky disponovali. Cílem Václavova výzkumu bylo potvrdit hypotézu, že bez vnějších aktérů by hnutí 

Tálibán nevzniklo. Analýzou převážně sekundárních zdrojů Václav došel k závěru, že vliv zahraničních aktérů na 

situaci v Afghánistánu ve sledovaném období byl mohutný a zcela zásadní. Někteří aktéři hnutí Tálibán finančně, 

vojensky i diplomaticky podporovali, jiní v něm viděli hrozbu, kvůli které si jim vyplatilo podporovat Severní 

Alianci. 

 

 

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

ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Práce je přehledně a vhodně logicky strukturovaná. Pro analýzu Václav využil dostatečný počet velmi relevantních 

a odborných zdrojů, v úvodu nechybí jejich kritika a zdůvodnění výběru. Na úroveň bakalářské práce pokládám 

teoreticko-metodologický rámec práce za dostačující. Autor si však v úvodu položil poměrně nešťastnou 

výzkumnou otázku, tedy kteří aktéři ovlivnili vznik hnutí Tálibán, a snažil se potvrdit hypotézu, že bez 

zahraničních aktérů by hnutí nevzniklo. To je samozřejmě velmi pravděpodobné, nicméně samotný vznik hnutí 

Tálibán Václav popsal již v kapitole 4.3, kde správně poznamenal, že počátky lze hledat v boji proti místním 

warlordům a obecnému bezpráví. V závěru se pak dočteme, že hnutí Tálibán by bez zahraničních aktérů bylo jen 

jednou z mnoha ozbrojených skupin v Afghánistánu. Výzkumnou otázku mohl autor lépe definovat. De facto si 

na ni odpověděl už v úvodu tím, že vybral deset zemí, jejichž podporu či boj proti Tálibánu ve své práci analyzoval. 

 

 

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

úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Práce splňuje všechny předepsané formální náležitosti, po jazykové stránce je bez nedostatků. Přepisy či překlady 

do češtiny jsou konzistentní, chyby zásadního charakteru a stylistické neobratnosti se v práci nevyskytují. Grafická 

úprava je v pořádku, stejně jako poznámkový aparát a seznam literatury. 

 

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

I přes zmíněné nedostatky pokládám práci za velmi přínosnou a zdařilou. Autor předložil kvalitně zpracovanou a 

poměrně vyváženou a objektivní analýzu vlivu zahraničních aktérů na situaci v Afghánistánu ve sledovaném 

období. Jeho závěry jsou přesvědčivé a dostatečně podložené. 

 

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

 

1) Jak se proměnil vliv zmiňovaných zahraničních aktérů na situaci v Afghánistánu před a po roce 2001? 

2) Kteří nestátní aktéři měli vliv na vzestup hnutí Tálibán? 

 



 

 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Předložená práce Václava Misíka splňuje všechny nároky kladené na bakalářskou práci, a proto ji doporučuji bez 

dalších výhrad k obhajobě. Navrhuji hodnocení výborně. 

 

 

 

Datum: 4. 6. 2017      Podpis: Jaroslav Zukerstein 

 

 

 
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. 

 


