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

 

Cílem studentky je na základě čtyř memoárů významných britských politických činitelů (Tony Blair, Jack Straw, 

Robin Cook a Clare Shortová) zprostředkovat svědectví o britském rozhodnutí podpořit Spojené státy při invazi 

Iráku v roce 2003. Sama autorka tvrdí, že cílem práce je „zjistit, jak se vyrovnali ve svých pamětech nejen s 

událostmi, které předcházeli operacím v Iráku, ale také s událostmi v několik následujících týdnech.“ (str. 2) 

 

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

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

 

Námět bakalářské práce představuje zajímavý potenciál, avšak způsob, jakým byl zpracován autorkou, výrazně 

snižuje relevanci textu. Ačkoliv se autorka zcela správně v první části v teoretické rovině věnuje literárnímu 

žánru memoárů a odhaluje pro čtenáře úskalí a zavádějící aspekty této formy psaní, druhá část (analýza 

samotných memoárů) působí velmi zkratkovitě a poskytuje jen velmi málo analytických poznatků. Je nutné 

ocenit, že autorka vybrala pro analýzu memoárů řadu klíčových momentů, které vedly k irácké invazi (tyto jsou 

vyjmenované na str. 10-11), čímž implicitně čtenáři naznačuje, že se bude snažit porovnávat pohledy 

jednotlivých aktérů na tyto události, avšak v reálné analýze toto srovnání nečiní. Jinými slovy, pokud by autorka 

více do hloubky zkoumala vnímání, zkušenosti a intepretaci těchto událostí čtyřmi vybranými politiky, mohla by 

dojít k zajímavým závěrům ohledně jejich pohnutek a různého vnímání poskytovaných informací a reality. 

Velmi přínosným by taktéž bylo konfrontovat závěry a vzpomínky z memoárů se závěry tzv. Chilcotovy komise, 

které jsou veřejně dostupné. 

 

Téma práce nebylo příliš náročné na zpracování, a proto je zklamáním, že autorka nevěnovala větší péči rozboru 

klíčových částí memoárů. Od takové práce by se očekávalo např. více přímých citací z memoárů, jejich rozbor a 

následné porovnání s pohledy z ostatních zkoumaných pamětí. Naopak v teoretické části práce, kde se autorka 

zaměřuje na úskalí žánru memoárů, je až příliš mnoho velmi dlouhých citací, kterými si autorka usnadňovala 

práci a ze sekundární literatury vyňala bez větší redakce a reflexe dlouhé pasáže z textů jiných autorů (viz citace 

14, 17, 18 a další). 

 

V práci tedy celkově chybí hlubší autorčina reflexe, o čemž svědčí i velmi krátký závěr. Zde se autorka zmiňuje, 

že „Jedním z cílů práce bylo odhalit, co vedlo výše zmiňované k sepsání svých pamětí.“ (str. 25) a následně se 

snaží tuto motivaci kategorizovat na základě typologie motivací dle Garčice, není však jasné, jak ke svým 

závěrům došla. V dílčích shrnutích pak autorka např. tvrdí, že Jack Straw se „se nebojí být – a to hlavně k sobě – 

kritický“ (str. 19), ačkoliv v textu samotném nepodkládá takové tvrzení žádnou citací z knihy. Podobných 

tvrzení je v práci více a poukazují na velmi povrchovou až zavádějící interpretaci zkoumaných textů.   

 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Text nepatří mezi nejlépe připravené práce – nachází se zde řada překlepů (např. str. 4 „S ohledem na zaměření 

práci… [sic]; str. 10 …se zabývá třetí kapitola obsahující čtyři podkapitol. [sic]). Na různých stránkách je různé 

formátování, odsazení odstavců apod. Citace a odkazy jsou vesměs konzistentní. 

  

 

 



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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Jak již bylo zmíněno výše, námět práce nepředstavuje špatnou myšlenku a téma by bylo možné vytěžit, avšak 

tento potenciál nebyl v podstatě vůbec využit autorkou. Práci do jisté míry „zachraňuje“ teoretický úvod, bez 

kterého by práce nemohla být obhájena. Druhá část práce – tedy část, která by měla být stěžejní – je pouhým 

zkratkovitým převyprávěním vybraných částí memoárů a v podstatě nepřináší nic nového/zajímavého a ani 

neprokazuje autorčiny analytické/interpretační schopnosti. 

 

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

 

1. Rozcházejí se svědectví v memoárech se závěry Chilcotovy komise? 

2. Který ze zkoumaných memoárů podle Vás nejvěrohodněji popisuje realitu? 

3. V jakých momentech se politolog/historik má obrátit k pamětem politiků? Jaké informace může 

memoár poskytnout?  

  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

 

I přes své výhrady navrhuji, aby studentka měla šanci svou práci obhájit. Pokud obhajoba proběhne k uspokojení 

komise, navrhuji známku E. Pokud autorka komisi nepřesvědčí o svých schopnostech, doporučil bych komisi 

udělit práci známku F. 

 

 

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. 

 

 


