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Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Jméno a příjmení 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 provedla pečlivou heuristiku, její výběr vydaných pramenů, dobového tisku a 

odborné literatury je pro diplomovou práci dostatečný; autorka se velmi dobře orientuje 

v současném stavu bádání dané problematiky. 

___________________________________________________________________________ 

 

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 2 

 

Stručné hodnocení: 

Volba cíle práce odpovídá zadání, autorka se s jistou invencí a částečným úspěchem pokusila 

kombinovat metodologické přístupy historické vědy a politologie, což práci v dobrém slova 

smyslu odlišilo od „klasických“ historiografických studií. 
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___________________________________________________________________________ 

 

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

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

3.1 Je struktura práce logická 1 

3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným 

v úvodu práce 

1 

 

Stručné hodnocení: 

Metodologie práce i její struktura jsou dobře promyšlené; je zjevné, že autorka nepostupovala 

ve spěchu. Jedná se o zdařilou aplikaci teoretických postulátů do vnitro- i mezinárodně 

politické praxe.  

___________________________________________________________________________ 

   

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: 

Analýzu vydaných pramenů a literatury pokládám za zdařilou, stejně jako interpretaci poměrů 

a literatury; přesto mohla autorka pečlivěji vysvětlit, proč upřednostnila některé proudy 

v teorii mezinárodních vztahů před ostatními.  

___________________________________________________________________________ 

 

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 2 

5.2 Použitá terminologie 1 
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Stručné hodnocení: 

Po stylistické a pravopisné stránce text diplomky splňuje nároky, jež jsou na tento typ práce 

na FF UK kladeny; při větší pečlivosti se mohla vyvarovat i těch chyb a neobratností, jež 

v textu bohužel zůstaly – není jich nicméně tolik, aby to dramaticky ovlivnilo moje kladné 

hodnocení. 

__________________________________________________________________________ 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

Jana Hůrská si zvolila jako téma své diplomky práci z poválečných dějin západní Evropy, 

konkrétně z Dánska. 

Za podstatné pokládám, že její diplomová práce má pečlivě promyšlenou a logickou strukturu 

a že je založena na solidní analýze dostatečného množství vydaných pramenů, dobového tisku 

a odborné literatury. 

Výtečná a pro další části práce je velmi důležitá analýza vývoje dánské národní identity a 

dánských národních dějin, sahající až do 19. století. Na tuto část práce pak logicky navazuje 

analýza dánské politiky po druhé světové válce, tj. postupné ukončení lpění na zásadách 

neutrality (to vše, logicky, v kontextu složitých mezinárodních vztahů v první fázi studené 

války, včetně vývoje událostí v Československu).  

Diplomová práce má navíc poměrně slušnou gramatickou a stylistickou úroveň, poznámkový 

aparát je dostatečně obsáhlý a po formální stránce je v pořádku. 

Ze všech těchto důvodů uzavírám, že diplomka Jany Hůrské splňuje nároky, jež jsou na tento 

typ práce na FF UK kladeny, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

1. Mohla byste srovnat vývoj v Dánsku po druhé světové válce s dalšími skandinávskými 

státy? 

2. V čem existovaly podobnosti, v čem rozdíly a proč? 

 

___________________________________________________________________________ 
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Navržená známka: výborně  

 

 

 

Datum: 14. června 2018     Podpis: Martin Kovář 

 


