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

 
Bakalářská práce Matěje Šmutzera se zabývá politickým přátelstvím britského premiéra Tonyho Blaira 

a německého spolkového kancléře Gerharda Schrödera na přelomu devadesátých a nultých let. 

Zkoumá podmínky jeho vzniku (společné prosazování konceptu tzv. Třetí cesty/Nového středu) a 
odcizení v kontextu války proti teroru (jako klíčový faktor autor ve shodě s literaturou identifikuje 

rozkol ohledně invaze do Iráku) a odlišností v evropské politice obou aktérů. 

 

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

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

 
Autor si vybral pro bakalářskou práci vhodné, přístupné téma s jasně formulovaným ústředním 

problémem (termín „reign“ v anglickém názvu odkazuje na panovníky, nikoli volené činitele) a 

adekvátně zvolenou strukturou a možnými zajímavými přesahy (které mohl autor i u bakalářské prce 
alespoň zmínit alespoň při obhajobě volby tématu), jako je např. obecná otázka role osobních vazeb 

mezi nejvyššími představiteli v celkové kvalitě bilaterálních vztahů mezi státy. 

 

Celkově má předložená práce výrazně deskriptivní charakter a přes využití některých primárních 
zdrojů se jedná o kompilaci dostačujícího, avšak rozhodně ne impozantního (mj. malé zastoupení 

odborných článků, omezený počet citovaných zdrojů u stěžejních podkapitol 3.3 a 3.4) souboru 

sekundárních titulů. Vzhledem k potenciálně psychologizujícímu zaměření práce je škoda, že autor 
prakticky nepracoval se memoáry aktérů – Schröderova autobiografie je citována okrajově, Blairova 

vůbec ne (natož dostupné paměti dalších protagonistů): proč? 

 

Úvod práce je funkční, pouze rozbor zdrojů je redukován na pouhý hustý výčet. Na s. 3 autor avizuje 
srovnání „osobnostních rysů“ obou politiků, nezdá se mi však, že by tomu příslibu příliš dostál (k 

v práci o něco lépe pokrytému Blairovi by byl dobrým zdrojem např. S. B. Dyson). Výklad ve stati se 

mi jeví jako solidní, i když autor nenabízí hlubší analýzu nebo originální interpretaci. U kapitoly 3.1 
zůstal na úrovni obecných proklamací a politické rétoriky a nezabývá se, což je škoda, případnými 

materiálními výsledky německo-britské strategické spolupráce v evropské aréně. Nejméně přehledná 

je podkapitola 3.2, které by bylo prospělo podrobnější členění a případně i zúžení tematického záběru 
na menší počet klíčových oblastí/iniciativ. Též autorovy dílčí závěry se mi zde zdají si poněkud 

protiřečit (s. 25 vs. 27). 

  

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

literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  



Jazykový projev autora je obstojný, dopustil se ovšem občasných prohřešků gramatických („levicový 

politici“ – s. 3) i lexikálních (objekty namísto správného subjekty na s. 23, „intervencionalista“ na s. 
28), dále např. chybná předložka u slovesa inklinovat na s. 9 atd. Odkazový aparát je v principu 

v pořádku, pouze u řady odkazů chybí potřebné stránkování (pozn. 4, 9, 10-13). Vizuálnímu dojmu 

z textu by bylo prospělo výraznější odsazování odstavců. Na s. 20 a 26 jsou z nejasného důvodu 
podtržená jednotlivá slova. První odstavec kapitoly 2.3 je nedokončený, v bibliografickém záznamu je 

uveden chybný počet stran a chybí rozsah ve znacích (práce působí dojmem, že se pohybuje na spodní 

hranici zadaného rozsahu). 

 
 

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

stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Celkový dojem z předložené práce je poněkud mdlý. Jde o spíše minimalistický počin bez vysloveně 

silných i slabých stránek. Autor v ní nicméně na potřebné úrovni prokázal svou schopnost 
formulovat, zpracovat a strukturovaně a s dodržením pravidel akademické práce prezentovat 

relevantní odborný problém. Cíle práce, tak jak byly v úvodu formulovány, se mu podařilo 

uspokojivě naplnit.  

  
 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ:  

 

1. V čem Vaše práce doplňuje či případně koriguje dosavadní poznání zvoleného tématu? 

 

2. Oceňuji, že se nesoustředíte výlučně na oba politické představitele, ale daří se Vám alespoň letmo 
vykreslit pestřejší svět obydlený příznivci i odpůrci britsko-německého sbližování jak mezi politiky, 

tak i klíčovými poradci. Zmiňujete pochybnosti představitelů levicového křídla SPD; setkával se mezi 

špičkami své strany se skepsí i Blair? 
 

3. Kdo byl hlavním německým protějškem či protějšky Anthonyho Giddense (postavit celou kapitolu 

2.3 na jediné této postavě se mi jeví být poněkud redukující)? Jak intenzívní byla debata mezi oběma 
prostředími na této akademické/intelektuální rovině? 

 

4. Kdy se Blair a Schröder poprvé setkali? Byla jejich ideologická spřízněnost a společný zájem o 

obrodu levého středu podpořena i osobní alchymií (na první pohled byli oba politici v mnohém dosti 
odlišní)? A je to vůbec důležité? 

 

 
  

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

 

Bakalářskou práci Matěje Šmutzera doporučuji k obhajobě a navrhuji, aby podle průběhu obhajoby 

byla hodnocena stupněm C (dobře) nebo D (uspokojivě).  

 
Datum: 19. 8. 2020       Podpis: 


