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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

Bakalářská práce se zabývá vojenskou spoluprací Velké Británie a Francie od roku 1990 do 

podepsání dohod o zvýšení spolupráce v oblasti obrany na konferenci v Londýně v listopadu 

roku 2010. Jednotlivé faktory, které přispěly k rozvoji kooperace mezi oběma státy, práce 

analyzuje z britského pohledu. Cílem autora je potvrdit či vyvrátit tezi, ţe za bezprecedentním 

sblíţením Británie s Francií v sektoru obrany v roce 2010 stojí rozpočtové škrty, kterými 

tehdejší britská vláda reagovala na dopady hospodářské krize. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, 

teoretické a metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

Vlastní text je rozdělen na úvod, tři kapitoly (dělené do podkapitol) a závěr. V úvodu autor 

vytyčil cíl své práce a charakterizoval pouţité zdroje. V první kapitole se studie zabývá 

dynamikou a vývojem vojenské součinnosti mezi oběma zeměmi po skončení studené války s 

důrazem na závěry londýnského summitu v roce 2010. V druhé kapitole autor analyzuje 

finanční situaci ministerstva obrany v jednotlivých obdobích od roku 1990. V třetí části uvádí 

zahraničně-politické aspekty a cíle britské zahraniční politiky od roku 1990, jeţ ovlivnily 

vývoj a podobu budoucí spolupráce obou zemí. Z metodologického hlediska můţeme práci 

zařadit mezi jednopřípadové studie. Pracovní metodou pouţitou během vypracování textu je 

empirická analýza zdrojů. Protoţe je práce zaměřena na britský pohled na danou tematiku, 

autor pracoval především s anglicky psanými zdroji doplněnými několika zdroji v češtině. 

V textu se nacházejí dva grafy (s. 32 a 33) a na konci čtyři přílohy. Překvapivě je na s. 32 

mezi grafy vynecháno půl stránky, aniţ by končila kapitola. Jelikoţ je práce psána česky, 

měly by být i přílohy česky. V Seznamu pouţitých zkratek (s. 1) by měl být jednotný způsob 

jejich vysvětlení. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů 

na literaturu, grafická úprava, formální náleţitosti práce apod.): 

Po formální stránce, správnosti citací a odkazů na literaturu práce splňuje poţadavky kladené 

na bakalářskou práci. Přesto se vyskytují menší nedostatky: některé odstavce nejsou odsazeny 

(s. 15, 18, 21), případně je pouţito různého odsazení (např. s. 36). V uvedených zdrojích, 

které mají více autorů, není dodrţen stejný způsob jejich uvedení (někde jsou autoři odděleni 

„and“, jinde „a“). Stejně tak by měl autor v textu sjednotit rozepisování desetiletí (např. s. 26: 

90./devadesátá léta). Z jazykového hlediska práce vykazuje menší nedostatky. Především se 

opakuje chybné uvádění procent, autor je většinou píše bez mezery za číslem (30% = 

30procentní), ale dle kontextu měly by být odděleně (30 % = 30 procent), např. s. 12, 14, 19, 

24… Nebo chybné psaní číslic nad 10 000 bez mezery (s. 14, 20, 25). Také je text místy 

ovlivněn angličtinou, např.: více kritická místo kritičtější (s. 25). Ne zcela vhodné se mi jeví 



pouţívání doslovných překladů (vojenská kapacita, vojenská schopnost), které v daných 

větách nedávají smysl (s. 7, 8, 10, 14, 19, 27…). Tyto obraty se sice v různých českých 

textech vyskytují, ale málokdy jejich autoři (ať jiţ novináři nebo politici) vědí, co by si pod 

nimi měli představit. V daných spojeních anglická slova capacity a capability významem 

neodpovídají českým kapacita a schopnost. 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a 

slabé stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Celkový dojem z práce je dobrý. Autorovi se na základě pouţitých zdrojů, jak sám uvádí, 

zcela nepodařilo potvrdit tezi, ţe za rozvojem vojenské spolupráce Británie a Francie stojí 

pouze škrty související s hospodářskou krizí. Autor poukazuje i na dlouhodobější aspekty, 

které obě země v tomto ohledu ovlivňují. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŢŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ (jedna aţ tři): 

Autor by mohl při obhajobě vysvětlit, co znamenají pojmy „vojenská kapacita“ a „vojenská 

schopnost“. 

Na s. 13 autor uvádí, ţe Francie dle Bernarda Jenkinse má odlišné strategické cíle, které to 

tedy jsou a jak se liší od britských? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a celkově navrhuji ohodnotit výborně. 

 

 

 

27. května 2013       ………………………… 

          Martin Číţek 


