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

 

Studentka mapuje počáteční vývoj sankčního režimu (embarga) uvaleného Spojenými státy na Kubu na začátku 

60. let. Snaží se poukázat mj. na značnou závislost kubánské ekonomiky na přístupu na americký trh a na 

významnou míru amerických investic a aktiv na předrevoluční Kubě. V první části se autorka zabývá sankcemi a 

sankčními režimy v teoretické rovině a představuje roli tzv. „černého rytíře“ neboli třetího účastníka, který může 

sankcionovaný stát částečně „ochránit“ před negativními dopady sankčního režimu. Roli třetího účastníka 

v případové studii sankcí vůči Kubě hrál SSSR, a tak se studentka snaží v závěrečné části práce popsat, jakým 

způsobem se kubánská ekonomika po implementaci embarga přeorientovávala směrem Sovětskému svazu.   

 

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

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

 

Zvolené téma je vzhledem k současným americko-kubánským vztahům velmi aktuální – resp. otázka účinnosti 

sankčního režimu, který v podstatě od 60. let trvá dodnes. Právě kvůli zmíněné aktuálnosti bych předpokládal, že 

studentka zvolení tématu více opodstatní zasazením do současného kontextu americko-kubánských vztahů a lépe 

vyzdvihne relevantnost svého počinu.  

 

Práce má logickou strukturu, kdy autorka představí teoretickou diskuzi o fungování a dopadech sankcí a 

následně tuto diskuzi uplatňuje na případové studii. Teoretická diskuze je zpracovaná jasně, ovšem založená na 

relativně úzké bibliografii, kde hlavním zdrojem je publikace Hufbauera et al. a následně zdroje Carter a 

Drezner. Všechny zdroje pocházejí z 90. let a autoři se řadí spíše mezi liberální institucionalisty, a tak může 

diskuze působit poněkud jednostraně. Autorka však na sankční režimy pohlíži vyváženě a poskytuje vyrovnaný 

pohled.  

 

Z hlediska argumentace bohužel není jasné, čeho chtěl autorka dosáhnout – v úvodu se tvrdí, že záměrem bude 

argumentovat, „že sankce jsou neúčinným způsobem řešení konfliktů“, což je tvrzení, které nelze prokázat na 

základě jedné případové studie. Zároveň v úvodu autorka zmiňuje, že práce „reálně dokáže teorii třetího 

účastníka“, což se dle struktury práce ve finále zdá jako hlavní záměr. 

 

Přílohy jsou vhodně zvolené a je na ně odkazováno v hlavním textu práce. 

 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Jazykový projev je v některých částech stylisticky neučesaný a nejasný – např. str. 13 „Hlavním motivem, proč 

se zaměřit na ekonomické sankce, je bývalý prezident Wilson, který věřil, že ekonomické sankce jsou 

funkční strategií.“ 

Odkazy na literaturu a poznámky pod čarou jsou v podstatě v pořádku, až na některé změny formátu (např. cit. 

88) a občasnou nejednotnost citací odborných časopisů (cit. 56 a 36 aj.). 

V práci se občas objeví překlep, např. str. 9 – „…první vlna ekonomický sankcí (sic) uvalených Spojenými 

státy…“, str. 40 „…role třetí strany, která vstupuju (sic) na pomoc…“. 

Autorem knihy Economic Sanctions Reconsidered je G. C. Hufbauer, ale v práci se jméno objevuje v mnoha 

zkomolených verzích (Haufbauer, Hafbauer, Haupfbauer). 

 



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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Práce splnila cíl ukázat, jakým způsobem Sovětský svaz pomohl Kubě uchránit své hospodářství před 

americkými sankcemi uvalenými na počátku 60. let 20. stol. V tomto ohledu je práce empiricky podložená a 

argumentace je relativně jasná, přičemž autorka nastiňuje v závěru vývoj i po konci studené války. Méně 

jasně splněný cíl je otázka účinnosti sankcí, kterou se autorka snaží zodpovědět. Pro zodpovězení otázky 

používá zejména sekundární literaturu a empirii z jedné případové studie, což není relevantní vzorek pro 

obecnější závěry. 

 

Za silnou stránku považuji empirické podložení amerického obchodního a finančního vlivu na Kubě a 

zmapování následné orientace Havany na SSSR (i když by si tato část zasloužila ještě hlubší a širší analýzu, 

která z hlediska rozsahu Bc. nebyla uspokojivě možná). Za slabou stránku považuji jazykovou úpravu, kdy je 

dle slovosledu často znát, že některé věty překládála autorka z anglického jazyka a stylisticky neupravovala 

do češtiny. 

 

Práci považuji za relativně dobře napsanou, avšak málo originální v závěrech. Teoretická diskuze by měla být 

založena na větším množství zdrojů, aby byl představen komplexnější obraz mechanismu sankcí.  

  

 

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

 

1. V práci zmiňujete, že „role třetího účastníka neboli černého rytíře vysvětluje, proč sankce přetrvaly 

celous tudenou válku.“ (str. 22). Jak si v této souvislosti vysvětlujete, že sankce přetrvaly i období 90. 

let? Sloužilo Rusko nadále jako „černý rytíř“? 

2. Jaký politický názor v současnosti převládá v USA ohledně sankcí vůči Kubě? Jak lze porovnat přístup 

administrativy B. Obamy a D. Trumpa? 

  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Doporučuji k obhajobě a navrhuji známku B či C. 

 

Datum:         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. 


