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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):
Jak z názvu vyplývá, cílem této práce je analyzovat sovětskou podporu Vietnamské demokratické republice
v letech 1945 až 1975, konkrétně do jaké míry měla vliv na ukončení indočínských konfliktů a konečné
sjednocení Vietnamu. Hlavní hypotézou práce je, že sovětská angažovanost ve Vietnamu nevycházela
z jednotného rozhodnutí sovětského politbyra, naopak odrážela události ve sledovaném období probíhající
studené války a soupeření Sovětského svazu se Západem v čele se Spojenými státy, a po roztržce také
s Čínskou lidovou republikou.
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické
a metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):
Bakalářská práce je historickou analýzou s použitím přímé chronologické metody. Její specifické téma není
v češtině zpracované, z tohoto pohledu se jedná o originální přístup. Práce má logickou strukturu.
V úvodu mimo vytčení cíle práce autor rozebírá pro něj stěžejní zdroje (sekundární literaturu). Pouze zcela
jasně nezdůvodnil jejich výběr – především určení „kvality“ (s. 3). Následuje pět chronologicky řazených
kapitol, které jsou dále děleny na podkapitoly dle jednotlivých témat. V závěru autor shrnul poznatky, které
vedly k potvrzení jeho teze.
Hlavním přínosem této práce je ucelená chronologická analýza sovětské podpory Severnímu Vietnamu od
počátku navazování vztahů do roku 1975.
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu,
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):
Jazykový projev je na dobré úrovni s minimem pravopisných chyb a překlepů. Místy se objevují problémy se
stylistikou, především s opakováním slov (např. na s. 4 na třech řádcích třikrát slovo „dílo“) nebo podobných
vět (jako na s. 24 na konci prvního a na začátku druhého odstavce), případně neobratná slovní spojení (např.
na s. 6 „příchod druhé světové války“, s. 12 „byl známý produkcí přírodních produktů“, s. 18 v pozn. 74
„dodávka vojáků“ atp.).
Poznámkový aparát s odkazy na zdroje je zpracován pečlivě.
Kladně hodnotím používání vietnamských názvů (českých jen obecně vžitých) a ne anglických přepisů, které
bývají nepřesné.
Grafická úprava práce je také na dobré úrovni.
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky,
originalita myšlenek, naplnění cíle apod.):
Autor prokázal schopnost zpracovat vybrané téma na úrovni bakalářské práce. Jako silné stránky hodnotím
faktografickou přesnost a formální zpracování, za slabinu považuji nepoužití ruských/sovětských zdrojů.
Celkově práce cíle stanovené v úvodu naplňuje.
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):
- Proč autor nepoužil práce v ruštině, ale pouze Rusů působících na Západě?
- Jak byla určena kritéria pro kvalitu vybraných zdrojů? Viz jak autor v úvodu (s. 3) píše, že je podle ní
vybíral.
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):
Práce Jana Balaše plně vyhovuje požadavkům kladeným na bakalářské práce. Proto ji doporučuji k obhajobě
s výslednou známkou výborně až velmi dobře v závislosti na obhajobě.
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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.

