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Jméno a příjmení studenta/studentky:……Bc. Jana Hůrská…………………………………. 

Název práce:… Od neutrality k alianci: Dánsko na cestě ke spojenectví s USA a ke členství v NATO. 

Příspěvek ke studiu dánské zahraniční politiky v letech 1945–1949………… 

Jméno vedoucího práce:…prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.…………………………… 

__________________________________________________________________________________ 

1. Heuristika (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku 

slovně formulovat hlavní výtky) 

1.1 Hodnocení použité literatury a pramenů  1 

1.2 Úplnost použitých zdrojů z hlediska současného stavu bádání  1 

 

Stručné hodnocení: 

Autorka pracovala především se zahraniční odbornou literaturou a vydanými prameny. 

Využila zdrojů z oblasti historické vědy a politologie.  

___________________________________________________________________________ 

 

2. Řešení problému (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

2.1 Volba cíle práce odpovídá zadání 1 

2.2 Cíl z hlediska metodologie oboru je zvolen relevantně 1 

 

Stručné hodnocení: 

Autorka se s úspěchem pokusila propojit metodologické přístupu historické vědy a 

politologie.   

___________________________________________________________________________ 

 

3. Hodnocení struktury práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 
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3.1 Je struktura práce logická 1 

3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným 

v úvodu práce 

1 

 

Stručné hodnocení: 

Autorka nejprve zasazuje při využití některých proudů v teorii mezinárodních vztahů dění 

v Dánsku do souvislosti. Poté se věnuje samotné problematiku vztahu Dánska 

k euroatlantickým bezpečnostním strukturám. 

___________________________________________________________________________ 

   

4. Hodnocení kvality textu práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

4.1 Analýza pramenů a literatury 1 

4.2 Interpretace pramenů a literatury v jejich vzájemných souvislostech 1 

 

Stručné hodnocení: 

Autorka provedla kvalitní analýzu literatury a vydaných pramenů, některé problémy by však 

ještě měly být lépe zkoumány. Není například jasné, proč autorka využila jen některých 

proudů v teorii mezinárodních vztahů (dává přednost konstruktivismu a poststrukturalismu). 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Kvalita zpracování (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

5.1 Stylistika a pravopis 1 

5.2 Použitá terminologie 1 

 

Stručné hodnocení: 

Kvalita je vysoká, byť se autorka nevyhnula chybám (cit. „odchodu britských a amerických 

jednotek, které opustili dánské území…“ s. 57 či „wermacht“ – s. 56). 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 
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Jan Hůrská předložila velmi kvalitní diplomovou práci založenou na studiu a analýze 

nevydaných pramenů a odborné literatury. Značné úsilí věnovala analýze dobového tisku. 

Značnou pozornost soustředila na studium vývoje dánské národní identity v delší časové 

perspektivě. Přesvědčivě vymezuje vliv pozitivního a negativního neutralismu, na jehož 

rozvoj měla značný vliv porážka ve válce s Pruskem a Rakouskem v roce 1864. Autorka 

poutavě sleduje obrat v zahraniční politice Dánska po druhé světové válce, kdy neutralitní 

koncept jen pomalu slábl (ještě v roce 1946 nebyl Sovětský svaz v souvislosti s pobytem 

sovětských jednotek na Bornholmu považován za hrozbu a na počátku roku 1948 se premiér 

znovu přihlásil ke třetí cestě mezi Východem a Západem), stejně tak jako představa 

poraženého Německa jako hrozby dánské bezpečnosti. Zajímavé je její zjištění, že revize 

neutralitního postoje nepřišla tzv. „se shora“, ale postupně se prosazovala v širších lidových 

vrstvách, které začaly v rozvíjejícím se konfliktu Východ-Západ stranit Západu. 

Katalyzátorem tohoto obratu byl přitom podle autorky vývoj v Československu a Finsku 

v roce 1948. 

Práce je tedy cenným příspěvkem k dějinám počínající studené války v severní Evropě a plně 

ji doporučuji k obhajobě.   

___________________________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: Jak se Dánsko po druhé světové válce vyrovnávalo se 

skutečností, že část dánských diplomatů vypověděla vládě poslušnost a odmítla politiku 

„neutrality“? 

Jakou roli hrál v dánských bezpečnostních úvahách zájem SSSR na kontrole baltských úžin? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Navržená známka: výborně 
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