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1) Odpovídá hodnocená práce v základních rysech projektu BP? 

☒Ano, případné odchýlení je velmi omezené a práci prospívající 

☐Je patrné určité odchýlení, ale toto je vhodně vysvětleno v práci 

☐Práce se výrazně odchyluje od projektu (v cíli, struktuře, či metodologii), vysvětlení buď chybí, 

případně je neakceptovatelné 

 

2) Hodnocení formální stránky práce 

Odpovídá rozsah práce požadavkům (min 30 NS) Práce je neodůvodněně 
dlouhá 

Je práce strukturována do navazujících logických celků s ohledem na 
definovaný cíl (výzkumnou otázku) práce? 

C 

Jazyková a stylistická úroveň práce D 

Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

E 

Úroveň zpracování tabulek, grafů, map a jiných grafických prvků ----- 

Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké) ----- 

Celkové hodnocení formální stránky práce D 

 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

Práce dosahuje (dle uvedeného počtu znaků) 49 normostran, zároveň se zabývá aspekty, které 

z mého pohledu nejsou pro zodpovězení výzkumné otázky podstatné, bylo by je tedy možné vypustit. 

Práce obsahuje velké množství stylistických a gramatických chyb (např. „Je velmi důležité představit 

tyto dva státy, jelikož oba sice spolu spojenci, měly ke Spojeným státům zcela odlišný vztah“ a „Toto 

jednání budou mít vliv …“, obě na straně 9, tedy první straně textu), místy je také jazykově neobratná 

(např. „Britští politici ve vedení nedokázali udržet balanc a prostředí, ve kterém by bylo možné 



pokračovat vyjednávat“, str. 13), či používá hovorové výrazy („Pain [sic!] nesedí svou tvorbou a 

profesí do tématu mé práce“, str. 9; „vztahy mezi diplomaty … byly příšerné“, str. 19). 

S ohledem na práci se zdroji práce vykazuji větší množství nedostatků: 

i. Autor v textu neuvádí konkrétní odkazy na některé přímé citace (str. 10, 11, 13, 15, 16, 20, 

21, 25, 32, 38), některé jsou nicméně odkazovány alespoň na konci odstavce (namísto přímo 

u citace). 

ii. Bibliografické záznamy jsou místy nejednotné: psaní příjmení velkými písmeny (pozn. 14), 

diakritika v záznamu (pozn. 6 vs 7), umístění rozsahu stránek (opět pozn. 6 vs 7), použití 

kurzívy (Addison, Doniol, Jay, …), apod. 

iii. V některých záznamech chybí některé povinné či u jiných zdrojů uváděné údaje: nejčastěji 

nakladatel (poznámka 6, 7, 8, …), ale i nezkrácená jména autorů apod. 

iv. Některé argumenty by bylo vhodné podpořit odkazem na další literaturu (např. „… veřejnost 

nebyla na takto drastický zásah do každodenního chodu života připravená“, str. 12; „Některé 

zdroje popisují Leeho jako ambiciózního mladíka … Jiné zdroje zase uvádí Franklina v hlavní 

roli intrik“, str. 19) 

Práce neobsahuje obrázky, tabulky, ani další přílohy. 

 

3) Hodnocení odborného charakteru práce 

Práce má jasně stanovený cíl a výzkumnou otázku a jasně na tyto 
odpovídá 

B 

Struktura práce, využitá data a metody odráží systematickou snahu 
o řešení výzkumného cíle/otázky 

D 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

E 

Kvalita a (relativní) úplnost využité literatury (zdrojů) a schopnost 
s ní pracovat kriticky 

B 

Schopnost zasadit práci a její výsledky do existující literatury 
(případně aktuálních politických debat) 

F 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka C 

Celkové hodnocení obsahové úrovně E 

 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

V metodologické sekci autor pouze uvádí, že půjde o případovou studii, kterou obecně definuje jako 

„ohraničený aspekt historické epizody“. Nevymezuje ovšem (nad rámec výzkumné otázky) 

dostatečně případ, použité zdroje, zejména pak co bude předmětem zkoumání v rámci daného 

případu (jednání konkrétních aktérů, jejich vnímání situace, geopolitická situace dané země, 

vyjednávání, …). Práce přináší evidenci základních argumentů, jejich výběr ale není řízen systematicky 

ucelenou metodou výzkumu. 

Práce vůbec neobsahuje přehled existující literatury. Autor přitom zpracovává často zkoumané téma, 

ke kterému existuje rozsáhlá literatura. Není zřejmé, jak autor volí sekundární zdroje, na kterých 

zakládá svoji práci, ani jak přispívá do existující debaty. 

 



4) Shrnující komentář hodnotitele 

Autor práce předkládá zajímavé téma a osvětluje vliv evropských mocností v americké válce za 

nezávislost (1776-1783). Přesvědčivě argumentuje proč „i přes původní nepřátelství, došlo mezi 

Británií a koloniemi ke vzájemné dohodě, jež zanechala značný britský vliv na Americkém kontinentu“ 

(str. 10) a jaký byl v tomto vliv Španělska.  

Práce pracuje s dostatečným množstvím zdrojů, celkově ovšem není dostatečně ukotvená. 

Neobsahuje přehled dosavadní literatury, čtenář se tak může pouze domnívat, nakolik jsou 

předkládané závěry nové, a nakolik zda pouze opakují již dříve řečené. 

Metodologii své práce autor vymezuje pouze jako „případovou studii“, bez podrobnější diskuze 

ohraničení případu. Práce je sice vymezena roky a státními aktéry, nikoliv však už konkrétními 

aspekty případu, které bude autor v případu sledovat (konkrétní události, působení aktérů, použité 

zdroje, apod). Předkládaná evidence není systematická a místy působí náhodně. Zejména není 

zřejmé, nakolik podstatné je působení jednotlivých amerických diplomatů (zhruba strany 19-33), když 

toto není napojeno na závěry práce, které spíše odrážejí celkovou geopolitickou situaci dané země 

(strany 26-27 a strana 40). Popis práce jednotlivých diplomatů přitom zabírá velkou část práce čímž ji 

(pravděpodobně) zbytečně natahují na 49 normostran.  

Z pohledu formálních požadavků má práce několik dílčích nedostatků. Obsahuje gramatické a 

stylistické chyby, stejně jako nepřesné citování (viz výše). Problematická je i struktura práce, která by, 

pro lepší čtenářovo porozumění, vyžadovala především delší úvodní kapitolu s lepším představením 

tématu, přehledem existující literatury, odvození výzkumné otázky a dále konkrétní metodologii. To 

by vyžadovalo podstatně více než stávajících 2,5 strany. 

 

5)  V případě nejasností uveďte otázku/y, ke kterým by se měl autor práce vyjádřit v průběhu 

obhajoby:  

Práce vychází z předpokladu, že „[p]ro zodpovězení mé výzkumné otázky je třeba znát skutky a 

úmysly nejdůležitějších diplomatů a politiků Spojených států“ (str. 19). V čem konkrétně „skutky 

a úmysly nejdůležitějších diplomatů a politiků“ ovlivnily výsledné uspořádání mezi zkoumanými 

státy? Jaký byl jejich vliv ve srovnání s geopolitickými zájmy zúčastněných stran? 

V čem autor spatřuje hlavní přínos své práce do debaty o takto intenzivně zkoumaném tématu? 

 

Celkové hodnocení: 

Práci k obhajobě Doporučuji 

 

Navrhuji hodnotit: E 

 

Datum: 8. 6. 2020 Podpis: _______________________ 


