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

Cílem práce je explicitně vymezený: analýza proměny kanadské zahraniční politiky ve vztahu k Velké Británii a 

ke Spojeným státům americkým v první polovině 20. století. Pokouší se identifikovat faktory, které vedly 

k navázání úzkých vztahů Kanady a USA zejména ve třetím období vlády premiéra W. L. M. Kinga (str. 3). 

Hodnocení Kingovy role v rámci tzv. transatlantického trojúhelníku a změna kanadské zahraničně-politické 

orientace na jižního souseda je pro kanadskou historiografii velmi diskutované téma, jeho volba je tak relevantní. 

 

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

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

Práce je postavena téměř výhradně na práci se sekundární literaturou, ačkoli existují dostupné archivní on-line 

zdroje, jakými jsou Kingovy deníky či online materiály kanadského ministerstva zahraničních věcí. Autorce se 

však podařilo identifikovat některé nejdůležitější moderní publikace, byť by bylo velmi cenné zařadit v úvodu 

alespoň stručnou historiografickou orientaci i její nedůležitější představitele (viz Brebner vs. Stacey vs. 

Haglunda a jejich pohled na tzv. atlantický trojúhelník). Textu by taktéž prospělo, kdyby autorka v úvodu 

popsala metodu, jak chce zvolenou otázku řešit. 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Práce je po formální stránce na relativně dobré úrovni. Zasloužila by si však pečlivější jazykovou korekturu, 

která by eliminovala výskyt gramatických chyb (např. Spojené státy americké pocítili, Britský předseda 

vlády, Následné setkání všech tří státníků refektovalo jak významnou mezinárodní roli Kanada v té době 

zastávala), a konečně pečlivější používání přesných odborných pojmů (statistiky použité namísto průzkumy 

veřejného mínění). Bohužel chyby nemohu označovat odkazem na čísla stránky, protože v  uloženém pdf 

dokumentu chybí. 

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Celkově se jedná o přijatelnou bakalářskou práci, která doznala v průběhu sepisování solidního posunu kupředu. 

Velmi správně se práce soustředila na úlohu premiéra Mackenzie Kinga a jeho úřadu, který až do roku 1948 

zásadně ovlivňoval kurz kanadské zahraniční politiky. Relativně dobře ukazuje na vnitřní rozpory národnostně a 

jazykově rozdělené společnosti a prioritu národní jednoty jako zásadní pro Kingovo rozhodování.  

 

Za slabiny práce pokládám příliš obšírný historický úvod v počátečních kapitolách sahajících až ke vzniku 

konfederace a obecně velkou popisnost s minimálním množstvím vlastních závěrů a interpretace. Je to zřetelné 

na pasážích, které popisují obecně známá fakta dotýkající se tématu práce velmi okrajově (viz USA a vstup do 

války) bez hlubšího propojení s tématem. Formulační nevyzrálost je patrná i na zjednodušujících interpretacích, 

které bez podrobnějšího rozpracování argumentů působí banálně (např. tvrzení, že „I přestože si země prošly 

rozdílným vývojem s rozdílnou historií a měly rozdílný přístup k zahraniční politice, dokázaly sjednotit svá úsilí 

a navázat vzájemnou spolupráci.“ „King měl v této době velmi silnou pozici, ze které dokázal ovlivnit 

mezikontinentální vztah mezi USA a Velkou Británií.“  

 

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

Byla Kanada reálně v postavení vybírat si zahraniční orientaci? Proč se domníváte, že se Kingův cíl získat pro 

Kanadu autonomii v zahraniční politice změnil?  

Konečně prosím o přehledné shrnutí faktorů, které měla autorka za cíl identifikovat. Zejména oddělení 

porovnání vlivu domácí politiky, resp. postoje veřejnosti, na němž premiér Mackenzie silně lpěl, a zahraničních 

faktorů.  



 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 Nehledě na uvedené výtky, práci doporučuji hodnotit stupněm velmi dobře až dobře (D). 

 

 

Datum: 28. 8. 2018       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. 


