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Autor si zvolil téma vztahu americké zahraniční politiky a počátků vývoje Evropského 
dářského společenství. Jeho zpracování ve své bakalářské práci koncipuje v relativně 

ém historickém záběru s ohledem na vývoj strategie Západu ve studené válce a 
ínek ekonomické obnovy a politické stabilizace západní Evropy v poválečném období, 

ní důraz je kladen na roli Spojených států v budování transatlantického vztahu jako 
du pro formování strategie Západu a na vývoj jejich politiky v této klíčové oblasti, 

^ového hlediska je autorova pozornost zaměřena zejména na období tzv. velkých plánů na 
mu 50. a 60. let, kdy docházelo k transformaci transatlantického vztahu z důvodů 
omické i politické emancipace hlavních evropských spojenců i k přehodnocování 
vadních postojů USA k integračnímu procesu v západní Evropě, který se stal nástrojem 
$ílení pozice evropských spojenců.

Práce je rozvržena do tří hlavních kapitol, které v chronologickém sledu mapují vývoj 
u transatlantického spojenectví a evropské integrace od konce čtyřicátých do konce 

esátých let, fázi pokusů o transformaci podoby transatlantického vztahu na přelomu 50. a 
let a bilanci těchto pokusů. Volba metody a způsob zpracování odpovídá povaze 

eného tématu i cílům, které si práce klade. Práce je založena na výběru klíčových titulů 
rné literatury k této problematice, přičemž je nutno ocenit, že pro historickou analýzu 
odujících aspektů sledované problematiky autor využil primárních zdrojů v podobě edic 
mentů k americké zahraniční politice (FRUS) a projevů prezidenta J.F. Kennedyho 
ic Papers...). Při práci s těmito zdroji autor osvědčil schopnost kritického úsudku a 

eného výběru odkazovaných dokumentů.
Text je logicky řazen, vnitřně vhodně členěn, vybaven bohatým poznámkovým 

átem, psán kultivovaným, čtivým jazykem. Autor prokázal schopnost adekvátního 
pění zvoleného tématu a výsledný text rozhodně splňuje kritéria kladená na bakalářskou
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Kritické připomínky k předloženému textu jsou spíše formálního rázu a z hlediska 
;ového hodnocení omezeného významu:

)vě: nelze nezaznamenat, že celkový rozsah práce výrazně přesahuje doporučenou 
otu; parciálně -  v textu zůstala některá redakční opomenutí, např. s. 18 -  Evropské 
iení uhlí a oceli -  má být společenství; opakovaně chybné uvedení jména autora u jedné 
i, která byla významným zdrojem (správně -  Giauque - v úvodu na s. 10, chybně s. 29 a 
aj-

aci
80)

Práce je velmi zdařilým zpracováním zvoleného tématu, proto ji doporučuji k obhajobě a 
navrhuji ji klasifikovat jako v ý b o r n o u .
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