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1. OBSAH A CÍL PRÁCE : 

Práce si klade za cíl popsat zahraniční politiku Kanady pod vedením premiéra Mackenzie Kinga.  

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ : 

Předkládaná bakalářská práce poskytuje dobrý přehled vývoje vztahů Kanady s Velkou Británií a USA, ale 

bohužel postrádá jasnou tezi. Struktura práce je celkově odpovídající, ale v některých částech by bylo vhodnější 

strukturovat práci chronologicky. Práce s prameny a literaturou je odpovídající.  

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ: 

V práci se objevují občasné překlepy a stylisticky neobratné pasáže. Celkově se ale jedná o dobře zpracovaný 

text. Ostatní formální náležitosti jsou v pořádku.  

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 Práce poskytuje velice dobrý přehled, ale bohužel postrádá tezi. Autorka se spokojí  s popisem jednotlivých 

politik, ale vyvozuje z nich jen málo vlastních závěrů. Faktograficky práci nelze nic vytknout. Nicméně 

interpretace nabízí jen pomálu. 

 

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

 Do jaké míry byly vztahy mezi USA a Kanadou závislé na osobních vztazích Kinga a Roosevelta? 

Nabízeli Kingovi političtí soupeři nějakou alternativu k orientaci na Spojené státy?   

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

Práci doporučuji k obhajobě s výsledkem B (výborně) 

 

Datum:  29.8.2018       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. 

 

 


