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

 

Autor se věnuje vzájemným vztahů mezi Tony Blairem a Gerhardem Schröderem jako nadějnými lídry svých 

sociálně demokratických strana a zemí. Téma není nijak nové, autor se nicméně snaží analyzovat jak důvody 

jejich spojenectví koncem 90. let, tak příčiny jejich poměrně radikálního rozchodu.   

 

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

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

 

Práce není metodologicky nijak pevně ukotvena, blíží se svým pojetí nejvíce moderním dějinám, přičemž 

vychází z poměrně bohaté sekundární literatury, kterou autor v stručně uvádí.  

Na základě literatury pak autor představuje oba hlavní protagonisty a vysvětluje vznik a posléze i ukončení 

politické blízkosti. Z jinak převážně logické struktury práce poněkud vyčnívá představení „třetí cesty“ 

(2.3.1.). V práci poněkud chybí stručné vyhodnocení strukturálních faktorů britsko-německého vztahu, jako 

jsou hospodářské a bezpečnostní zájmy a provázanost obou zemí.  

 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Práce je psána převážně dobrým, živým jazykem, měla ovšem projít lepší redakční kontrolou, obsahuje některé 

chyby. Poznámkový aparát je v zásadě standardní, nicméně v některých případech chybí uvedení stran.   

  

 

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Práce, založená na sekundární literatuře, málokdy může přispět ke zkoumanému tématu zcela novými pohledy. 

Autorovi se nicméně v zásadě podařilo představit jak oba hlavní protagonisty, tak hlavní důvody jejich 

spojenectví a následně i rozchodu. Autor tak přináší poměrně plastický obraz vztahu obou politiků a potažmo 

i obou zemí v krátkém, ale vypjatém období, které i díky nim skončilo změnou jak vzájemných vztahů, tak 

vztahů evropskou-amerických a dynamiky evropského integračního procesu.  

 

  

 

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

  

Jak hodnotily obě strany koncepční zaměření americké bezpečnostní politiky v době G. W. Bushe – na příkladu 

vztahu k jednomu z klíčových dokumentů, The National Security Strategy (2002) a zejména v ní obsaženému 

konceptu preemptivního použití síly (preemptivní války)? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

 

Doporučuje se přijmout práci k obhajobě a v případě úspěšné obhajoby ji ohodnotit známkou C 



 

Datum: 1. 9. 2020        Podpis: V. Handl 

 

 

 

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. 


