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Posudek vedoucího diplomové práce 
 

Jméno a příjmení studenta/studentky: Bc. Martin Šubrt 

Název práce: William Lyon Mackenzie King a vývoj britsko-kanadských vztahů v letech 

1921–1930 

Jméno vedoucího práce: PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. 

___________________________________________________________________________ 

 

1. Heuristika (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku 

slovně formulovat hlavní výtky) 

1.1 Hodnocení použité literatury a pramenů  1 

1.2 Úplnost použitých zdrojů z hlediska současného stavu bádání  1 

 

Stručné hodnocení: 

Autor práce pracoval nejen s nemalým množstvím nevydaných zdrojů (zejména archivní 

povahy), ale i s řadou především cizojazyčné literatury, která se z hlediska současného stavu 

bádání snaží reflektovat i nejnovější zdroje, což je jistě pozitivní aspekt. Jednoznačně je třeba 

vyzdvihnout badatelské úsilí v Library and Archives Canada (Ottawa) a The National Archives 

(Londýn). 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Řešení problému (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

2.1 Volba cíle práce odpovídá zadání 1 

2.2 Cíl z hlediska metodologie oboru je zvolen relevantně 1 

 

Stručné hodnocení: 

Volba cíle práce odpovídá zadání a cíl práce je z hlediska metodologie oboru zvolen relevantně. 

___________________________________________________________________________ 

 

  



                             

 

 

 

 

 

Ústav světových dějin   

Ústav světových dějin 
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 
IČ: 00216208 
DIČ: CZ00216208 

Tel.: (+420) 221 619 207 
 

usd@ff.cuni.cz 
http://usd.ff.cuni.cz 
 
 

   
 

3. Hodnocení struktury práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

3.1 Je struktura práce logická 1 

3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným 

v úvodu práce 

1 

 

Stručné hodnocení: 

Předložená diplomová práce má logickou strukturu. Je rozčleněna do čtyř přehledných kapitol 

a řady logicky navázaných podkapitol, což odpovídá zvolenému postupu při vypracování 

chronologicky a tematicky strukturované práce.  

___________________________________________________________________________ 

   

4. Hodnocení kvality textu práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

4.1 Analýza pramenů a literatury 1 

4.2 Interpretace pramenů a literatury v jejich vzájemných souvislostech 1 

 

Stručné hodnocení: 

Autor pracoval s řadou nevydaných pramenů a s velkým množství odborné cizojazyčné 

literatury, jež odpovídajícím způsobem analyzuje.  

___________________________________________________________________________ 

 

5. Kvalita zpracování (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

5.1 Stylistika a pravopis 1 

5.2 Použitá terminologie 1 

 

Stručné hodnocení: 

Stylistická a jazyková stránka je na výborné úrovni. V práci jsou jen občasné drobné 

interpunkční překlepy (kupříkladu s. 36 „No. 412.,“); použitá terminologie je adekvátní. 

__________________________________________________________________________ 
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6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

Předložená diplomová práce Martina Šubrta představuje analýzu britsko-kanadských vztahů 

v éře několikanásobného ministerského předsedy Williama Lyona Mackenzie Kinga v letech 

1921–1930. Tematicky tak navazuje na autorům zájem o dějiny Kanady (viz Šubrtova 

bakalářská práce), byť je na rozdíl od ní chronologicky zaměřena na dřívější období. Autor dle 

mého názoru předložil po odborné stránce výbornou práci, analyzující zvolené téma ve všech 

podstatných rovinách, což dokazuje i fakt, že již některé části publikoval. Jednoznačně je třeba 

vyzdvihnout skutečnost, že autor svou práci založil nejen na rozsáhlém studiu materiálů 

archivní povahy, ale i na velmi početném množství cizojazyčných sekundárních zdrojů, a proto 

je práce po obsahové stránce výborná. Vzhledem k tomu, že předložená diplomová práce 

splňuje všechny požadavky, kladené na tento typ studentské kvalifikační práce, navrhuji 

hodnocení výborně. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

--- 

___________________________________________________________________________ 

 

Navržená známka: Výborně 
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