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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); 
 

 
-Erik Žíla si zvolil u nás dosud málo analyzované téma – československo-britské vztahy 
před a krátce po suezské krizi. Práci rozdělil do třech hlavních rovin. Zkoumal politické, 
ekonomické a kulturní vztahy obou výše uvedených zemí.  
-Hlavní cíl práce se podle mého názoru podařilo splnit. Autor si jako hlavní cíl stanovil 
vyhodnocení intenzity bilaterálních československo-britských vztahů ve sledovaném období. 
-V úvodu navíc Žíla poměrně přesvědčivě argumentuje, proč zvolil metodu analýzy; 
podobně je tomu i v případě argumentace pro časové rozpětí diplomové práce.  
-Práce je založena především na studiu nevydaných primárních zdrojů a má logickou 
strukturu, kritický rozbor literatury nelze z důvodu nedostatku prací k tomuto tématu 
uspokojivě provést. 

 
 

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); 
 

 
-Autor založil svoji práci především na studiu a analýze primárních zdrojů. Jedná se o 
prameny z The National Archives v Kew v Londýně, Národním archivu v Praze a Archivu 



ministerstva zahraničních věcí České republiky. Je celkem přínosné, že v závěru každé 
kapitoly je zhodnocení dané problematiky. Argumentace je logická, založená především na 
analýze archivních pramenů.  
-Na rozdíl od projektu došlo k vypuštění tématu amerických základen ve Velké Británii. Na 
druhou stranu do práce přibyla podkapitola o vzájemné spolupráci Velké Británie a 
Československa v oblasti civilní jaderné energie. V obou případech to podle mého názoru 
přispělo ke kvalitě předložené práce. 
 

 
 

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

Bibliografie, odkazy i citace jsou na velmi dobré úrovni. 
 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

 
Stylistická a jazyková úroveň textu je na velmi dobré úrovni. 
 

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

 
Předložený výtisk je úplný. 
 

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

 
Nemám dílčí připomínky. 
 

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 odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci, proto ji doporučuji k obhajobě. 

 
8. navrhovaná klasifikace. 
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