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

 

Předkládaná práce se zabývá bilaterální vojenskou spoluprácí mezi Spojeným královstvím a Francií v období od 

konce studené války do roku 2010, kdy byla podepsána série dohod, které tuto spolupráci posunuly na 

kvalitativně novou úroveň. Autor k problematice přistupuje z britského pohledu a jeho cílem je prověřit intuitivní 

tezi, že hlavním důvodem obranného sblížení s Francií v roce 2010 byly výrazné rozpočtové škrty, k nimž po 

svém zvolení na jaře téhož roku přistoupila nová britská koaliční vláda. Z jeho analýzy vyplývá, že úsporná 

opatření zde byla sice nezbytnou, ne však postačující podmínkou (ostatně resort obrany se nacházel pod 

soustavným finančním tlakem již od 90. let) – jako zásadní se jeví i proměny zahraničněpolitického a 

strategického prostředí v posledních letech před rokem 2010, především návrat Francie do vojenských struktur 

NATO a také jisté rozvolnění „zvláštního vztahu“ mezi Británií a Spojenými státy. Autor také ukazuje, že dohody 

z roku 2010 představují spíše pokračování/prohloubení trendu započatého již v 90. letech než náhlý 

paradigmatický posun koncepce britské obranné politiky.  

 

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

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

 

Téma je svým rozsahem i náročností pro zpracování do bakalářské práce vhodné („symetrická“ studie věnující 

stejnou pozornost britské i francouzské perspektivě by možnosti bakalářské práce přesahovala). K jeho zvládnutí 

bylo vedle anglického jazyka zapotřebí i obsáhnout specializovanou terminologii z oblasti bezpečnostní politiky 

a vojenství, což autor z mého (laického) pohledu zvládl suverénně. 

 

Práce má empirický charakter, deskriptivní a analytická složka jsou vhodně vyváženy. K zodpovězení vytýčené 

výzkumné otázky (zda je finanční stránka ústředním motivem…) autor zvolil logické a funkční členění stati do tří 

chronologicky koncipovaných kapitol, z nichž každá pokrývá jednu klíčovou dimenzi studovaného problému 

v celém období 1990-2010. Nejprve je stručně představen vlastní vývoj bilaterální britsko-francouzské vojenské 

spolupráce, poté je přiblížena finanční situace resortu obrany a z ní plynoucí dlouhodobě neuspokojivý stav 

britských ozbrojených sil. V poslední části autor připomíná vývoj širšího strategického kontextu tématu, jenž 

vyústil v postupné sbližování obou zemí. Závěr přesvědčivě propojuje a interpretuje zjištění všech tří kapitol 

stati. 

 

Bibliografická základna práce je zcela adekvátní, oceňuji autorovu snahu o práci s primárními zdroji (koncepční 

materiály britské obranné politiky apod.). Přílohy práci vhodně doplňují. 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Jazyková stránka je jednou z hlavních předností práce, text je velmi přesný a i v techničtějších pasážích bez 

problémů srozumitelný. K citacím a odkazovému aparátu nemám výhrady.   

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Bakalářskou práci Jakuba Zajíčka hodnotím jako zdařilou: argumentačně přesvědčivou, informačně bohatou a 

řemeslně suverénně zvládnutou. Vytčený cíl byl beze zbytku naplněn. Drobnou výhradu lze mít snad jen k až 

příliš schematickému podání východisek britské zahraniční politiky po nástupu vlády Tonyho Blaira (passim).  



Hlavní slabina zvolené koncepce práce podle mého názoru spočívá v její „asymetrii“, kdy tím, že se autor 

víceméně jednostranně soustředí na vývoj britského pohledu a utváření britské obranné politiky, reálně 

Francii pasuje do role „pasivního“ partnera, jehož politika je v práci zohledňována primárně skrze její 

reflexi britskou stranou. I proto se moje doplňující otázky (níže) zaměří i na roli Francie. Zde nicméně 

považuji za nutné zopakovat, že takto koncipovaná práce lépe odpovídá možnostem a limitům BP.  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

  

Nakolik odpovídá realitě dojem plynoucí z výše zmiňované asymetrické koncepce práce, že Francie byla (přes 

neshody ohledně cílů a podoby EBOP) v zásadě „vždy připravena“ k prohlubování bilaterální vojenské 

spolupráce s Británií? Nebo lze z dostupné literatury usoudit, že by jedna ze stran byla jednoznačně iniciátorem, 

zatímco druhá spíše „zdráhavým partnerem“?  

 

Z autorova výkladu plyne, že dohody z roku 2010 byly výsledkem jednání započatých ještě před nástupem 

koaliční vlády. Je tedy možné předpokládat, že by jejich vyústění bylo podobné, i pokud by ve volbách na jaře 

2010 obhájila mandát labouristická vláda - a tedy že míra ochoty obou hlavních britských politických stran 

k bilaterální vojenské spolupráci s Francií se (navzdory historické nedůvěře konzervativců) významně neliší?   

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Bakalářskou práci Jakuba Zajíčka bez výhrad doporučuji k obhajobě a navrhuji, aby v případě přesvědčivé 

obhajoby byla hodnocena stupněm výborně.  

 

Datum: 1. 6. 2013        Podpis: 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


