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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Autorka ve své práci sleduje reakce důležitých aktérů československé zahraniční politiky (reprezentované 

pařížským velvyslanectvím a pražským Ministerstvem zahraničních věcí) na kroky administrativy Charlese de 

Gaulla v období 1958-1969 směřující k obnovení francouzské „velikosti“ (grandeur). 

 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Jde o standardní, poctivě provedenou historickou studii. M. Jiráčková kompletně zpracovala relevantní 

dokumentaci z Archivu Ministerstva zahraničních věcí (zprávy přicházející z pařížského velvyslanectví), 

nahlédla i do materiálů mezinárodního oddělení ÚV KSČ. „Diskurz“ těchto aktérů tematicky analyzovala, 

rozlišila tři hlavní oblasti zájmu československých komentátorů francouzských poměrů (postoj Francie 

k odzbrojovacím iniciativám, francouzská role ve vytváření napětí mezi západními spojenci a transformující se 

postoj k NATO). Pokusila se i o pozorování proměnlivé recepce zpráv z Paříže v pražském ústředí. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Studie splňuje formální požadavky kladené na bakalářskou práci. Je napsána kultivovaným jazykem s minimem 

gramatických a stylistických nedostatků (výjimku představuje hrubka ve shodě na straně 19 a několik překlepů 

v obsahu a na str. 13, 27, 32). 

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Základním plusem práce je její založení na archivním výzkumu. Autorka se během uplynulých měsíců dokázala 

v fondech AMZV zorientovat, nastudovat soubor relevantních dokumentů a pokusit se o jejich tematicky 

strukturovanou interpretaci. Pochopitelně nepřichází s žádnými převratnými zjištěními, ale její snahu o 

zachycení drobných i větších posunů (např. postupné „odeiologizování“) v rétorice pracovníků velvyslanectví 

i zamini (sem spadá i pozorná četba vpisovaných komentářů do analytických zpráv) rozhodně oceňuji. 

 

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

 

Během obhajoby by autorka mohla: 

a/ zauvažovat nad tím, k jaké širší problematice by byla její zjištění využitelná? Jak by bylo případně zajímavé 

rozšířit její výzkumný terén, aby tuto drobnou případovou studii mohla dále zužitkovat?  

b/ doplnit pohled z francouzské strany s pomocí dostupné literatury (zmiňovaný A.Marès a další): došlo ve 

sledovaném období k nějakému vývoji na francouzské straně, co se vnímání komunistického Československa 

týče? A/nebo zaznamenali, či dokonce reagovali francouzští aktéři na posuny v postojích svých 

československých partnerů v diplomatických kontaktech?  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

 

Práci doporučuju k obhajobě a navrhuju hodnotit stupněm B. 



 

Datum:         Podpis: Matějka 

3.6.2019 

 

 

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. 


