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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Diplomantka vychází z konceptu, který u nás není příliš rozšířený, že již ve 20. letech 
20. století můžeme mluvit o tzv. appeasementu Velké Británie vůči Německu. 
V britské historiografii se tento koncept objevil už před řadou desítek let a pojem 
appeasement je vnímán jinak ve 20. a 30. letech 20. století. Podle knihy Martina 
Gilberta The Roots of Appeasement z roku 1966 Británie politiku ústupků vůči Berlínu 
provozovala již dříve, a to v období 1919–1933, tedy před nástupem nacistů k moci, 
s nimiž je appeasement především spojován. Jednou z mála publikací, která daný 
koncept uvádí v českém prostředí je kniha Jiřího Ellingera věnovaná Nevillu 
Chamberlainovi, nicméně tento postoj u nás není příliš populární. Autorka provedla 
důkladnou analýzu literatury, která se zabývá tímto problémem a dle mého názoru 
se ji povedlo ukázat, jakým způsobem fungovala politika Velké Británie vůči 
Německu na pozadí výše zmíněných debat.  

Vedlejší kritéria: 

Co se týče zdrojů, autorka využila primárních pramenů, edic dokumentů, 
odborných knih a studií, dle mého názoru použila veškerou relevantní 
literaturu k tématu. 

Celkové hodnocení: 

Diplomantka se pustila na „šikmou plochu“ studia appeasementu, kdy se 
snažila najít již ve 20. letech kořeny této politiky. Zatímco ve Velké Británii se 
tento koncept objevil již ve druhé polovině 20. století, u nás příliš populární 
není. I proto si myslím, že si diplomantka toto téma zvolila a analyzovala ho. 
Struktura práce je logická, výběr použitých zdrojů reprezentativní. Z výše 
uvedeného je patrné, že se jedná o kvalitní práci, a proto ji doporučuji 
k obhajobě. 
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