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

Práce si klade za cíl analyzovat úspěšnost sankcí praktikovaných v 60. letech 20. století Spojenými státy vůči 

Kubě 

 

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

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

Téma je zajímavé a poměrně náročné, ale bohužel také ne úplně dobře zpracované. V teoretické části se autorka 

například nesmyslně věnuje zdlouhavému historickému expozé sahajícímu až do dob antického Řecka. Popis 

důvodů pro zavedení sankcí je poměrně zmatečný, když místo logického postupu od nejdůležitějších k méně 

důležitým dělením (tedy sledování domácích cílů proti sledování zahraničně politických cílů) postupuje 

přesně naopak. Celý teoretický úvod navíc často závisí na jednom, či dvou zdrojích. To se ostatně objevuje v 

průběhu celé práce, když je občas celá strana v podstatě shrnutím jednoho zdroje. Když autorka vypočítává 

argumenty kritiků a zastánců ekonomických sankcí, činí tak jen letmo a podobně letmo je komentuje téměř 

výhradně s použitím empirických situací, které se netýkají jí zvolené případové studie. Argumenty se často 

opakují v kruhu (např. Platt Amendment). 

 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Práce je plná anglicismů a vyloženě špatných překladů („rozpustit vztahy“ - dissolve relations, s18). Velice často 

skřípe stylistika (v krátkém odstavci na straně 17 se slovo „stát“ vyskytuje čtyřikrát; „se souběžně se dějícími 

debatami“, s32), ale bohužel i slovní zásoba (neunesitelná - neúnosná, s17) a gramtika („Batistovi vlády“, 

s32). Ostatní formální náležitosti jsou v pořádku. 

  

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Bakalářská práce působí zmateným dojmem. Autorka často skáče od jedné věci ke druhé a vše tak působí až 

heslovitým dojmem. Samotným sankcím ze své případové studie se věnuje až od strany 32 a věnuje jim 

celkem 8 stran. Náčrtu ekonomických vztahů obou zemí, který sice je relevantní, ale dal by se shrnout v jedné 

podkapitole před samotnými sankcemi, pak věnuje stránek 11. Práce tak působí dojmem, že často někam 

odbočuje a na vlastní cíl už nezbývá příliš místa. Kladem je, že autorka neopomíjí, že sankce mohou být 

motivované i vnitropoliticky a na příkladu Eisenhowera to i poměrně přesvědčivě dokazuje.  

  

 

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

Autorka píše, že sankce ze strany USA selhaly i proto, že Spojené státy nevyzvaly k zapojení další státy. Jelikož 

teze práce je, že Kuba přežila embargo především díky kompenzacím ze strany SSSR, který měl přímý zájem na 

přežití Kuby, je vůbec reálné předpokládat, že by se do sankcí zapojil? Případně, je reálné předpokládat, že 

zapojení do sankcí ze strany ostatních států Střední a Jižní Ameriky by mělo významný efekt?  

 

  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  



Práci doporučuji k obhajobě s výše zmíněnými výhradami s hodnocením dobře (E). V případě výjimečně 

dobrého výkonu u obhajoby lze uvažovat o zlepšení známky.  

 

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. 

 

 


