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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): Autorka formuluje cíl práce na str. 10
takto: „Mým cílem v rámci tohoto tématu je popsat, pochopit a rozebrat rozhodovací procesy USA a způsob,
jímţ skupina nejvyšších představitelů pracovala. Jak se vyvíjel postoj politiků k řešení krize a jak nakonec došli
k závěru, ţe blokáda bude nejlepším a nejbezpečnějším řešením.“ V první kapitole se autorka zaměřuje na
nástup Kennedyho do Bílého domu a na jeho výběr kabinetu, ve druhé na osobnost Fidela Castra a americkékubánské vztahy po jeho vítězství, ve třetí na vztahy mezi USA a SSSR. Jádrem práce je kapitola čtvrtá, v níţ
autorka líčí rozhodování Johna F. Kennedyho a dalších amerických aktérů o způsobu, jakým reagovat na
rozmísťování sovětských raket středního doletu na Kubě.
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 náleţitosti práce apod.): Úroveň celé práce je silně poznamenána úděsným,
klopotným stylem. Vrcholem všeho je sekce Summary, která působí jako neúspěšný produkt programu
Google Translator. Takto nelze! Pár ukázek autorčina stylu: „Povstalci chtěli pokračovat dál směrem
k horám, tam na ně jiţ čekala armáda. Fidel Castro spolu s párem muţů unikl.“ (17) „Protoţe v okamţiku,
kdy by jiţ [sovětské rakety] byly připraveny k pouţití, by se území Spojených států ocitlo v hrozbě nebezpečí
útoku, a tím by se i sníţil manévrovací prostor pro řešení.“ (25) „Touto skutečností si byli vědomi, ale
nechtěli to prezentovat na veřejnosti – nechtěli přijít s tímto návrhem, ale předpokládali, ţe tento návrh přijde
od Sovětského svazu.“ (27n.) „Poté... se potýkal s dalším rozhodováním o postupu v případě sloţitých
událostí.“ (30) „Na Kubě roku 1959 skončila revoluce pod vedením Fidela Castra...“ (38)
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky,
originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): Práce nepřináší ţádné nové poznatky, přestoţe od karibské krize
uplynulo více neţ půl století a existuje řada mezitím odtajněných pramenů. V práci jsem nenašel zmínku o
dosti pozoruhodném jednání velmocí vůči svým méně významným spojencům: SSSR stáhl své rakety z Kuby
bez souhlasu Castrova reţimu, zatímco Američané stáhli rakety z Turecka bez předchozího jednání s tureckou
vládou.
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŢŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna aţ tři):
Jaké mělo vyřešení karibské krize důsledky pro politickou scénu v USA a v SSSR?
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): Dobře (ale jen v případě úspěšného vystoupení při
obhajobě).
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Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, pouţijte při nedostatku místa zadní stranu
nebo přiloţený 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 můţe dobrou obhajobou
napravit; poměr těchto dvou poloţek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky.

