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Posudek oponenta 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 oponenta práce: prof. PhDr. Václav Horčička, 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 zpracoval značné množství archivní materiálu v zahraničních archivech. Bádal zejména 

v The National Archives, Londýn (TNA) a v Library and Archives Canada, Ottawa. Drobné 

chyby se dopustil jen sestavování seznamu pramenů a literatury, kde není jasné uvedeno sídlo 

TNA. Dále pracoval s řadou pramenných edic a využil též relevantní odbornou literaturu. 

Z novější literatury chybí snad jen kolektivní monografie Buckner, Phillip A.(ed.), Canada 

and the British Empire, Oxford: Oxford University Press, 2008, která se ovšem soustředí na 

jiné, než politické aspekty vzájemných vztahů. 

___________________________________________________________________________ 

 

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: 

 

___________________________________________________________________________ 
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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: 

Struktura práce odpovídá stanovenému cíli i metodám 

___________________________________________________________________________ 

   

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: 

Viz bod 6.   

___________________________________________________________________________ 

 

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: 

Stylistika i pravopis jsou až na drobné nedostatky v pořádku, autor ovládá odbornou 

terminologii.  
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___________________________________________________________________________ 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

 

Martin Šubrt předložil diplomovou práci na téma z dějin britsko-kanadských politických 

vztahů, kterému dosud nebyla věnována dostatečná pozornost ani v anglosaské historiografii, 

ačkoli jde ve vzájemných vztazích o přelomové období. Výběr tématu je plně legitimní, byť 

v současné historiografii je věnována pozornost také dalším aspektům britsko-kanadského 

poměru (kulturní a osobní/rodinná pouta, problematika loyalismu, imperiální identita apod.). 

V centru Šubrtova zájmu stojí premiér Mackenzie King a jeho úsilí o postupnou emancipaci 

kanadské zahraniční politiky. Autor tyto změny přesvědčivě demonstruje na příkladu 

çanakkské krize, ve které Kanada v roce 1922 odmítla podpořit britské neústupné stanovisko 

ve sporu s kemalistickým Tureckem. Silnou stránku práce je o archivní prameny opřená 

analýza vývoje-britsko kanadských vztahů. Jistou slabinou je přílišná soustředěnost na 

tradiční diplomatické dějiny. Autor tak v podstatě neopouští pracovny ministrů a diplomatické 

kuloáry, širší souvislosti a příčiny postupného oslabování dříve silných vazeb zůstaly stranou 

jeho pozornosti. Přesto jde o práci kvalitní, která plně vyhovuje nárokům na tento typ 

kvalifikační práce. 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: Jaký vliv měl na vývoj britsko-kanadských vztahů 

poměr mezi Kanadou a USA? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Navržená známka: výborně 

 

 

 

Datum: 28. 8. 2020    Podpis:  


