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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
 
 
 
Práce se zabývá porovnáním rozdílů ve vnímání růstu zbrojních výdajů ve třicátých letech 
soudobými ekonomy v Československu a v Německu. Vzhledem k tomu, že minimálně český 
pohled na danou problematiku dosud nebyl příliš široce zpracován, lze téma považovat 
za přínosné a originální.  
 
Z hlediska struktury se práce dělí na tři hlavní části: v prvních dvou kapitolách popisuje 
nejprve československý a posléze německý přístup, přičemž uvnitř těchto kapitol autorka 
ještě rozlišuje mezi relativně klidnějším obdobím poloviny třicátých let a časem eskalující 
hrozby války na konci dekády. Ve třetí kapitole jsou oba přístupy porovnány. Celkově se dá 
říci, že struktura práce je poměrně intuitivní a logická. 
 
První část studie staví zejména na dobovém tisku, přednáškách a monografiích, autorka 
však využívá i přímo archivní materiály Ministerstva financí. Právě analýzu původních 
materiálů považuji za největší přínos práce. Mimo jiné i využití citací z těchto zdrojů 
pro ilustraci hlavních tezí činí tuto kapitolu pravděpodobně nejzajímavější částí práce. 
Následující kapitola věnovaná německému přístupu využívá více zprostředkovaných zdrojů 
(jakkoliv i zde najdeme odkazy na soudobé prameny), což je ale pochopitelné. Ve třetí části 
věnující se srovnání obou přístupů autorka využívá i množství kvantitativních dat, ovšem ne 
vždy je zcela zřejmé, jakou funkci tyto údaje v argumentaci plní (např. údaje o roční/měsíční 
produkci zbrojovek na str. 41). Stejně tak statistické informace z tabulek v příloze by si 
v některých případech zasloužily lepší zasazení do kontextu a hlubší interpretaci. Jedná se 
však pouze o dílčí nedostatky, které neohrožují jinak dobré vyznění celé práce.  
 
Z hlediska formy je až na drobné připomínky (několik typografických typ, chybějící čísla 
stránek v příloze, formát některých tabulek,...) práce zpracována kvalitně. 
 
Celkově se domnívám, že dílo splňuje nároky kladené na kvalitní bakalářskou práci a 
v případě úspěšné obhajoby tak navrhuji známku „výborn ě“. 
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SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  
 
CATEGORY POINTS 

Literature                     (max. 20 points) 20 

Methods                      (max. 30 points) 25 

Contribution                 (max. 30 points) 25 

Manuscript Form         (max. 20 points) 18 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 88 

GRADE                          (1 – 2 – 3 – 4) 1 
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EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE: 
 
LITERATURE REVIEW: The thesis demonstrates author’s full understanding and command of recent literature. 
The author quotes relevant literature in a proper way. 
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  
 
 
METHODS: The tools used are relevant to the research question being investigated, and adequate to the author’s 
level of studies. The thesis topic is comprehensively analyzed.  
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 
CONTRIBUTION:  The author presents original ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to 
draw conclusions based on the knowledge of relevant theory and empirics. There is a distinct value added of the 
thesis. 
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 

MANUSCRIPT FORM: The thesis is well structured. The student uses appropriate language and style, including 
academic format for graphs and tables. The text effectively refers to graphs and tables and disposes with a 
complete bibliography. 
  
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  

 
 
Overall grading: 
 

TOTAL POINTS GRADE   
81 – 100 1 = excellent = výborně 
61 – 80 2 = good = velmi dobře 
41 – 60 3 = satisfactory = dobře 
0 – 40 4 = fail = nedoporučuji k obhajobě 

 


