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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Výzkumná otázka, formulace problému:  
Autorka formulovala hlavní otázku, zda Velká Británie (dále VB) uplatňovala 
politiku appeasementu vůči Německu již ve 20. letech 20. století. Cílem práce je 
zkoumat cíle zahraniční politiky (dílčí otázka 1) VB i faktory (dílčí otázka 2), 
které ovlivňovaly britskou politiku ve zmíněném období (s. 11).  

P. Obertová vychází z britské tradičně „opatrného“ postoje ke kontinentální 
Evropě i z existence britského impéria ovlivňující formulaci strategických 
zájmů. Považuji za zajímavé a přínosné právě časové vymezení tématu, tedy 
aplikaci britského postoje na 20. léta minulého století.  Britský appeasement je 
nejčastěji spojován a také odborně zkoumám v souvislosti s druhou polovinou 
30. let 20. století a Mnichovem 1938. Cíl práce byl splněn. 

 Teoretický konceptuální rámec 
Autorka vychází z definice appeasementu a zásadních kritérií pro jeho 
pochopení. Kladně hodnotím, že tento pojem P. Obertová blíže konceptualizuje 
(kap. 2.4). Text studie dokládá, že autorka je schopna teoretické poznatky 
dobře využít při formulaci příslušných výzkumných otázek v úvodu. Přes 
zdařilou analýzu jednotlivých témat (kapitoly/oddíly 3.-5.) je škoda, že autorka 
je sice konceptem vedena a v závěru ho s ohledem na získané poznatky o 
postoji VB hodnotí, ale systematicky ho na jednotlivé případy/klíčová 
jednání/události 1919-1929 neaplikuje.  

Metodologie, analýza, argumentace 
Autorka ve své studii úspěšně využila historickou metodu. Práci pojala jako 
případovou studii britské zahraniční politiky (blíže s. 15), zohlednila kontext 
daného historického případu, dále příčiny, vztahy a následky.  Autorka 
postupuje od rozboru jednotlivých kroků britské politiky od konce první 
světové války do roku 1929 k zobecnění a charakteristice britského 
appeasementu v závěru (s. 80nn.).  

Podstatné je, že autorka svou analýzu opírá o konkrétní dílčí rozbory politiky 
VB během klíčových jednání 20. let, která probíhala ve stínu (pro Německo 
tíživých podmínek) Versailles, reparační otázky i poválečných hospodářských 
problémů: konference v Janově, okupace Porúří v roce 1923, Dawesův plán, 
Locarno 1925; dále období po vstupu Německa do Společnosti národů v roce 
1926 i jednání o Youngově plánu v předvečer velké hospodářské krize.  
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  Vedlejší kritéria: 

Zdroje: Autorka využívá prameny, vydané prameny i historické práce. Pro 
konceptualizaci studie vychází v kap. 2 z různých pohledů na britský 
appeasement (např. K. Middlemas, G. A. Craig, M. Gilbert, P. Kennedy, S. Rock). 
Při analýze britské zahraniční politiky pak autorka využívá především vydané 
prameny, dokumenty a sekundární literaturu, převážně anglosaskou. Reflektuje 
relevantní autory (R. Skidelsky; P. Kennedy; R. Rock; D. Judd etc.) Neopomíná ani 
české překlady zdrojů i původní české práce k tématu (např. J. M. Keynes: 
Ekonomické důsledky míru …; J. Soukup: Britové v Porýní…; D. Moravcová: 
Výmarská republika…). 
Rozbor zdrojů (kap. 1.1, s. 13-14) mohla autorka pojmout trochu důkladněji a 
věnovat se rovněž kritice pramenů. Pokud autorka v seznamu zdrojů uvedla 
správně zdroj „Tardieu, André: The Truth about the Treaty…“ do kategorie mezi 
„Paměti, deníky, projevy“ (s. 85), pak není třeba uvedený zdroj mít uvedený ještě 
jednou v seznamu sekundární literatury (s. 89). 
Styl: Práce je ve slovenštině, je srozumitelná.  Kvalitu textu z hlediska gramatiky 
ve slovenštině nedokážu konkrétně posoudit. 

Formální kritéria: Práce splňuje formální náležitosti. Neobsahuje přílohy.  
 

Celkové hodnocení: 
Posuzovaná práce velmi dobře vyhovuje nárokům kladeným na diplomovou 
práci. Za silnou stránku studie považuji fakt, že autorka byla schopna 
zachovat jednotnou linii vlastního pojednání britského appeasementu, ale 
přitom čtenáři přehledně představila ne vždy zcela jednoduchý kontext 
britské politiky vůči Německu. Správně zohlednila politiku evropských 
mocností (zde zvláště Francie) i faktory britské vnitřní politiky. Zachytila 
rovněž skutečné britské „strategické zájmy“ a jejich prosazování. Samotný 
historický výzkum proběhl na základě relativně rozsáhlého vzorku dat. 
Autorka rovněž výsledky svého výzkumu přehledně formulovala (závěr, s. 
80nn.).  

Při obhajobě by mohla autorka prosím vysvětlit konceptualizaci vybraného 
tématu z různých úhlů pohledu na britský appeasement.  

Výsledná známka: B 

Podpis/datum: 5. 6. 2020   


