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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Diplomant si za své téma vybral problematiku vztahů mezi Velkou Británií a USA 
v době od Clintonovy do Trumpovy administrativy, přičemž se zaměřil na analýzu 
vztahů vrcholných představitelů těchto zemí. Konkrétním cílem práce byla snaha 
vyzkoumat, jak se měnil přístup jednotlivých amerických administrativ s ohledem na 
jejich stranickou příslušnost ve vztahu k Velké Británii. Co se týče konkrétního 
tématu, myslím, že si na sebe vzal diplomant poměrně složitý úkol, já sám jsem mu 
radil, zda nechce svoji práci zaměřit na porovnání Obamovy a Trumpovy 
administrativy. I z toho důvodu je DP Samuela Velikého poměrně rozsáhlá.  

Struktura práce je logická, v první, poměrně rozsáhlé části, autor definuje základní 
pojmy, věnuje se základním historickým debatám o „zvláštním vztahu“, určuje na 
základě prostudované literatury jeho pilíře. Tato část je z mého hlediska velkým 
přínosem pro ty, kteří budou chtít v budoucnu „Special Relatinship“ studovat. Další 
části práce jsou již konkrétní příklady, zde bych diplomantovi vytkl někdy přílišnou 
popisnost, na druhou stranu musím ale dodat, že autor se snažil poctivě danou 
problematiku popsat a zanalyzovat. 

Vedlejší kritéria: 

K vedlejším kritériím nemám kritické připomínky. 

Celkové hodnocení: 

Obecně si myslím, že se jedná o kvalitní diplomovou práci. Přínos vidím 
v první části, která definuje hlavní problémy a kritéria „SR“, občas trochu 
popisné jsou další části, ale i tak si myslím, že autor sepsal práci, která může 
být vodítkem pro další podobné práce. DP splňuje nároky kladené na 
diplomovou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

Výsledná známka: B 
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