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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):
Téma práce bylo, zvláště v dobách válek ve Vietnamu, jedním z nejdůležitějších a stalo se ostatně i jedním
z témat dobových ostrých sovětsko-čínských polemik. V současnosti je součástí hodnocení válek v Indočíně, ale
i polemik o rozsahu sovětské podpory, protože Moskva ještě nezveřejnila plné údaje. Zvláštní pozornost byla a
je tématu věnována pozornost na Západě, zvláště pochopitelně ve Spojených státech, v českých poměrech je
práce J. Balaše velmi ojedinělým pokusem..
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu,
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):
Téma sovětské podpory VDR je sice důležité a přínosné, avšak obtížně zpracovatelné, neboť autor musí pracovat
s omezenou heuristickou základnou a o to více s odhady. J. Balaš ovšem využil především anglosaskou
literaturu.
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky,
originalita myšlenek, naplnění cíle apod.):
Práce má dobrou strukturu, téma je líčeno chronologicky. Autor na pozadí vlastního vývoje válek ve Vietnamu,
resp. v Indočíně nastínil podporu Moskvy Viet-minhu (1946-54) či posléze VDR (po 1954). Pozornost položil
více na politické aspekty podpory, než na materiální, k níž je jen málo věrohodných dat. Zde by bylo na místě
patrně zdůraznění, že v polovině 60. let došlo k přelomu v charakteru války. Spojené státy vyslaly do jižného
Vietnamu svoji armádu (1965) a v témže roce zahájily nálety na severní Vietnam. Moskva reagovala dodávkami
sofistikovanější výzbroje a výstroje VDR (protiletadlové rakety, stíhací letadla, dopravní prostředky), zatímco
Čína dodala kvanta PL děl, munice, zásob, potravin. Obě linie se tak de facto doplňovaly, i když byla součástí
sovětsko-čínské polemiky.
Několik dalších poznámek: s. 5 - pomoc vietnamským komunistům nebyla nijak velká a šla po linii Kominterny;
s. 6 - za druhé světové války Stalinova polit. linie přikazovala kom. stranám důraz na osvobození, nikoliv na
propagaci radikálních přeměn. Pokud se týkalo KS Vietnamu, od Moskvy, mj. z geografických důvodů,
nedostávala až do 1949/50 (vznik ČLR), prakticky žádnou pomoc. Dále. Vzhledem k množství zkratek byla by
potřeba tabulka. Nejsem si jistý transkripcí některých jmen. Ziem místo klasického Diem.
Celkově práce J. Balaše splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci.
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):
Ad 4.

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):
Hodnotím ji jako výbornou.
Datum: 28. května 2017

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.

