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Kritéria Definice Max. 
bodů 

Získané 
body 

Hlavní kritéria    

 Výzkumná otázka, 
formulace problému 

10 8 

 Teoretický konceptuální 
rámec 

30 10 

 Metodologie, analýza 
argumentace 

40 26 

Celkem  80 44 

Vedlejší 
kritéria 

   

 Zdroje 10 7 
 Styl 5 5 

 Formální kritéria 5 5 
Celkem  20 17 

    

CELKEM  100 61 
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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Práce se zabývá zajímavým obdobím vyvrcholení boje o Afriku, v této souvislosti jde 
o střet mezi Velkou Británií a Francií. V této době navíc vrcholí krize britské politiky 
„splendid isolation“, což bude ještě patrnější v následujících letech v tzv. druhé 
búrské válce. Autor si položil zajímavou výzkumnou otázku, jakým způsobem 
Fašodská krize ovlivnila vztahy mezi oběma zeměmi a zda nakonec vedla k jejich 
sblížení na začátku 20. století. V souvislosti s hodnocením má práce dvě roviny. V té 
první bych autora pochválil za to, že pracoval s odbornými publikacemi jak 
francouzské tak britské provenience a důkladně popsal vzájemné vztahy obou 
velmocí. Ta druhá rovina je teoretická a zde má práce slabiny. Stálo by za to mnohem 
více zanalyzovat historiografii k dané problematice a práci i zařadit do kontextu 
vztahů v době „dobývání Afriky“. 

Vedlejší kritéria: 

U vedlejších kritérií nemám problém, jen je škoda, že autor nevyužil více 
dobových materiálů pro svoji analýzu. 

Celkové hodnocení: 

Z výše uvedeného si nemyslím, že by se jednalo o špatnou práci, autor odvedl 
poctivou práci v praktické rovině, avšak opomenul dát práci větší teoretický 
rámec. Přesto si myslím, že práce splňuje předpoklady na magisterskou práci, 
a proto ji doporučuji k obhajobě. 

Výsledná známka: D 
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