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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: Předložená práce nabízí analýzu fenoménu zvláštních vztahů 
mezi Velkou Británií a Spojenými státy. Autorka pojímá téma jako diskurzívní 
analýzu projevů premiérů Majora, Blaira a Camerona, nicméně k samotnému 
představení analytického rámce a použité metody dochází až za polovinou 
textu práce, přičemž předcházející kapitoly vymezují až příliš zeširoka 
samotný pojem zvláštních vztahů a historický vývoj vztahu mezi Británií a 
USA. Z pohledu zvolené metody mne poněkud zaráží, proč autorka věnuje 
tolik prostoru popisu historie vztahu, který následně neslouží k nějakému 
jasnějšímu stanovení indikátorů změny, kterou chce autorka ve své analýze 
zachytit. Část problému spočívá v absenci jasně stanoveného výzkumného 
cíle. Jeho formulace (s. 12) fakticky žádný výzkumný cíl nestanovuje („…cílem 
…je… zanalyzovat…“). Na druhou stranu je zřejmé, že autorka využila pro 
svoji práci poměrně široké spektrum zdrojů, se kterými pracuje pečlivě, a 
s problematikou se seznámila do dostatečné hloubky. Z mého pohledu použití 
diskurzívní analýzy nepřináší poznatky, kterých by nebylo možno dosáhnout 
při použití standardního kauzálního modelu, pro který by navíc bylo možné 
lépe využít data z historického exkurzu.    

 

Vedlejší kritéria: Práce se nevyhnula některým nedostatkům. Z hlediska 
použitých zdrojů vnímám jako jistý handicap, že se autorka soustředila na 
perspektivu identity v pozitivním vymezení, ale bez hlubší snahy zachytit 
dynamiku působení vnějšího prostředí, která spoluformovala podobu britsko-
amerických vztahů (viz např. vynechání období, kdy vztahy byly relativně 
chladné). Tím netvrdím, že by historický exkurz měl být ještě delší, spíše 
vnímám jistou nevyváženost. V práci není úplně malý počet překlepů, 
ojediněle se vyskytují i faktografické chyby (např. s. 12, odst. 3). 

Celkové hodnocení: Práce splňuje kritéria kladená na magisterskou 
diplomovou práci. Poskytuje zevrubný a solidní nástin vývoje britsko-
amerických ztahů ve sledovaném období (i před ním). 

Výsledná známka:  C 
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