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1. koncepce práce
i. volba tématu, formulace výzkumné otázky a jejich zdůvodnění;

přiměřenost, původnost;
ii. teoreticko-metodologické ukotvení – výběr a zdůvodnění; metoda

zpracování;
iii. volba zdrojů, kritický rozbor literatury, příp. dalších použitých zdrojů;
iv. struktura textu (úplnost, správnost a přiměřenost členění, logická

provázanost);

Diplomant si zvolil téma československo-britských vztahů v 50. letech minulého století.
Cílem práce je zhodnotit charakter / kvalitu těchto vztahů z hlediska konceptu hladin
analýzy zahraniční politiky. S ohledem na relativně malou míru dosavadních zpracování
tématu se téma jeví jako vhodné, nicméně autor si nestanoví nějaká teoreticky
zdůvodněná kritéria, podle kterých by mohl hodnocení provést. Rozbor dosavadní
literatury k tématu zůstává pouze na úrovni neúplného výčtu, bez snahy o přesnější
zhodnocení relevance pro vlastní výzkum.
Práce je založena převažující měrou na studiu primárních dokumentů, jednak
publikovaných, jednak na základě vlastního archívního výzkumu jak českých archívech
(AMZV, NA), tak v britském (TNA).
Struktura práce odráží primárně tři oblasti vzájemných vztahů – politických, ekonomických
a kulturních.

2. zpracování tématu (výběr zdrojů pro jednotlivé aspekty zvolené problematiky,
interpretace přebíraných poznatků, argumentace, formulace vlastních poznatků,
včetně vyvození závěrů, přesnost vyjadřování; příp. práce s daty – úplnost, přesnost,
správnost postupů; konformita s projektem);

Obecně v práci postrádám zevrubnější nástin mezinárodně politické situace ve sledovaném
období založený na relevantní literatuře, který by poskytl základní teoretický rámec pro
hodnocení politiky obou sledovaných států. Krátká kapitolka (s. 8-10) v úvodu první kapitoly
práce tuto funkci neplní.
Diplomant staví práci v podstatné míře na studiu primárních zdrojů, jejich výběr a
interpretace jsou však v řadě případů sporné. Z pochopitelných důvodů jsou ve větší míře



využity zdroje z českých archívů, nicméně autor není nezřídka schopen dostatečně
kritického odstupu od dikce dobových dokumentů, a tudíž ani správné interpretace
popisovaných událostí (např. s. 12, 51).
Rovněž výběr a způsob zpracování dílčích témat v rámci jednotlivých kapitol vyvolává
otázky, např. jaký smysl má popis vývoje Suezského konfliktu a reakce čs. vlády bez
zevrubnějšího pojednání reakcí Sovětského svazu, resp. bez reflexe čs.-sovětských vztahů.
Na druhé straně, řada oblastí vzájemných vztahů, o nichž je možné nalézt informace
v britském TNA, zůstala prací nepovšimnuta.
Diplomová práce byla zpracována v souladu se schváleným projektem, aplikace
teoretického konceptu zůstává v práci jen naznačena.

3. standardy vědeckého textu (bibliografie, odkazy, citace);

Odkazy na primární dokumenty jsou neúplné, tj. v případě vydaných dokumentů nejsou
uváděny názvy a datace jednotlivých dokumentů, ale pouze strana publikace, podobně i
v případě britských archívních dokumentů jsou uváděna pouze inventární čísla svazků bez
přesné datace a případných názvů jednotlivých dokumentů.

4. stylistická a jazyková úroveň textu;

Jazyková a stylistická úroveň textu je na dobré úrovni.

5. formální úplnost výtisku (čestné prohlášení, obsah, resumé, projekt);

Předložený výtisk práce je úplný.

6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených
aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě;

Otázka k obhajobě: Charakterizujte postavení Velké Británie a Československa
v mezinárodním systému 50. let 20. století. Jaké teoretické perspektivy lze k tomu účelu
použít a jaké předpoklady pro postavení aktérů z nich vyplývají?

7. celkové hodnocení (práce ne/odpovídá požadavkům kladeným na DP; ne/doporučení
práce k obhajobě; nejsilnější, příp. nejslabší stránky práce; příp. doporučení na
zvláštní ocenění [pochvala děkana za vynikající DP]);

Práce splňuje kritéria stanovená pro magisterskou diplomovou práci.
Práci doporučuji k obhajobě.

8. navrhovaná klasifikace.

Navrhuji práci klasifikovat jako dobrou až velmi dobrou.
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