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Kritéria Definice Max. 
bodů 

Získané 
body 

Hlavní kritéria    
 Výzkumná otázka, 

formulace problému 
10 7 

 Teoretický konceptuální 
rámec 

30 20 

 Metodologie, analýza 
argumentace 

40 30 

Celkem  80 57 

Vedlejší 
kritéria 

   

 Zdroje 10 8 

 Styl 5 5 
 Formální kritéria 5 5 

Celkem  20 18 

    
CELKEM  100 75 
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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Co se týče výzkumné otázky a formulace problému, založila autorka svůj 
výzkum na „fenoménu identity“, tedy na otázce, jakým způsobem 
představitelé Velké Británie vnímali roli této země v mezinárodním konceptu 
(Spojené státy versus Evropa). To se snaží zjistit z analýz projevů tří premiérů 
– Johna Majora, Tonyho Blaira a Davida Camerona. Samozřejmě, že by bylo 
zajímavé analyzovat, jak zmíněné názory vrcholných politiků rezonovaly i 
v britské veřejnosti, ale vzhledem k rozsahu diplomové práce by to nebylo 
úplně zvládnutelné. Přínosné by ovšem bylo zkoumat, jakým způsobem na 
tyto projevy reagovaly přední britské deníky. 

Vedlejší kritéria: 

Z vedlejších kritérií bych možná doporučil ještě více využít hlavních britských 
deníků a reakcí (komentářů) k jednotlivým projevům. 

Celkové hodnocení: 

Cílem diplomové práce Nicole Kochové byla analýza proměn britsko-
amerického zvláštního vztahu. Zaměřila se přitom na období po konci studené 
války až do nástupu Theresy Mayové. Co se týče původního projektu, tato 
práce byla zadána již v akademickém roce 2015/2016 a oproti němu se 
trochu proměnila, ale dle mého názoru se jedná o změnu k lepšímu. Místo 
analýzy a popisu zvláštních vztahů se autorka zaměřila především na to, jak 
vnímali britští premiéři roli Velké Británie mezi USA a Evropou. Je možná 
škoda, že autorka věnovala až příliš prostoru úvodním kapitolám, jejichž 
účelnost v diplomové práci ale nepopírám, myslím si, že tam mají důležité 
místo (vymezení pojmu „zvláštní vztah“, stejně jako jeho historie a rozvedení 
pojmu identity). I když nejsem úplně zastáncem dlouhých diplomových prací, 
myslím si, že v tomto případě by stálo za to ještě více rozvést poslední čtvrtou 
kapitolu. 

Výsledná známka: C 
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