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

edložená bakalá ská práce se zabývá bilaterálními vztahy Francie a Velké Británie v dob , kdy tyto vztahy
prošly po napjatém období šedesátých let dvacátého století zm nou, která umožnila nejen jejich kvalitativní
zlepšení, ale také dlouho o ekávaný a v p edcházejícím období Francií blokovaný vstup Velké Británie do ES
v rámci prvního rozší ení tohoto uskupení. Hlavním cílem práce je odpov t na otázku „jaké byly hlavní

iny, které vedly k tomu, že …..nalezly mezi sebou oba státy shodu, která kulminovala podpisem smlouvy
o vstupu Británie do Evropského spole enství“ (str. 3).

2. V CNÉ ZPRACOVÁNÍ (náro nost, tv í p ístup, argumentace, logická struktura, teoretické a
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost p íloh apod.):

Téma, které autorka zvolila, vyžaduje komplexní p ístup k problematice založený na studiu vnit ních motivací
aktér  i mezinárodního kontextu. Touto metodou pracovala i autorka, když strukturu své práce vystav la na
ty ech základních okruzích: zkoumala historický kontext, personální zm ny na nejvyšší politické úrovni ve

Velké Británii a ve Francii, zahrani ní politiku a strategické cíle obou aktér  a v neposlední ad  i evropský a
mezinárodní kontext. Z tohoto hlediska lze strukturu práce hodnotit kladn .

Slabší stránkou z stává teoretické a metodologické ukotvení, které autorka v úvodu práce nenasti uje, a koli
se zde nabízí využití teoretického rámce jak z oblasti evropské integrace, tak analýzy zahrani ní politiky.

Práce s literaturou je dosta ující, autorka využívá dostate né množství rozmanitých pramen . P ílohy práce
neobsahuje.

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkaz  na literaturu,
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):

Jedinou výtkou v tomto bod  je pon kud pokulhávající stylistika textu, práce by mohla lépe plynout. Citace,
odkazy i ostatní formální náležitosti vyhovují nárok m kladeným na bakalá skou práci.

4. STRU NÝ KOMENTÁ  HODNOTITELE (celkový dojem z bakalá ské práce, silné a slabé stránky,
originalita myšlenek, napln ní cíle apod.):

Za silnou stránku práce považuji komplexní náhled na problematiku, který autorka nabízí. P ipadá mi
nicmén , že je v rámci práci kladen nedostate ný d raz na vztahy jako takové a že jednotlivá témata jsou zde
zkoumána jako uzav ené p ípady (v rámci Francie zvláš , v rámci Británie zvláš ). Vzhledem k tomu, že
v názvu práce se výraz „vztahy“ objevuje a jedná se zárove  o hlavní téma práce, o ekávala bych v tší d raz
na analýzu interakcí mezi Francií a Británií.

tší pozornost by si také zasloužilo zpracování teoretické a metodologické ásti práce.



5. OTÁZKY A P IPOMÍNKY DOPORU ENÉ K BLIŽŠÍMU VYSV TLENÍ P I OBHAJOB :

Na základ  výše zmín ných p ipomínek doporu uji, aby se autorka p i obhajob  zam ila na vysv tlení
teoretického rámce, ze kterého vycházela. Dále navrhuji v novat se p i obhajob  otázce kvality jednotlivých
rovin vzájemných vztah , respektive rozboru hlavních témat, která ve zkoumaném období Francii a Velkou
Británii sbližovala/rozd lovala.

6. DOPORU ENÍ / NEDOPORU ENÍ K OBHAJOB  A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA:

edložená bakalá ská práce spl uje nároky kladené na bakalá skou práci. Doporu uji ji tedy k obhajob  a
navrhuji hodnocení velmi dob e.
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