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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
 
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu britské zahraniční politiky za vlády Tonyho Blaira. Na příkladu Siery 
Leony zkoumá, jakým způsobem byla aplikována Tony Blairem deklarovaná etická dimenze zahraniční politiky. 
Cíl práce je formulován jasně a srozumitelně. 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
 
Práce vychází z relevantního výzkumného rámce. Analýza Blairovy zahraniční politiky je provedena na základě 
stanovených výzkumných kritérií, která vycházejí z Foreign Policy Analysis, Přestože by bylo vhodné, aby tato 
kritéria tvořila hlavní kapitoly práce, autorka toto postupu využívá jen zčásti. Nejdříve se v první kapitole věnuje 
konfliktu v Sieře Leoně a následně a přístupu labouristické vlády k tomuto konfliktu, v níž ne příliš konzistentně 
působí podkapitola vojenská intervence či vyhodnocení etické dimenze Blairovy zahraniční politiky. Tyto otázky 
by měly být řešeny v rámci oněch výzkumných kritérií (podkapitoly 3.1 a 3.2).  
Práce s prameny a literaturou je na odpovídající úrovni.  
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
 
Po formální i jazykové stránce práce odpovídá požadavkům, které jsou na bakalářské práce kladeny. 
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
 
Práce se věnuje zajímavému tématu, který je řešen z hlediska Foreign Policy Analysis. Je škoda, že autorka ve 

své analýze nešla více do hloubky a více některé aspekty nevysvětlila. Ocenit lze využití primárních zdrojů 
pro zpracování práce. 

 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
 
Mohla by autorka srovnat zahraniční politiku Tonyho Blaira a Gordona Browna?  
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
 
I přes uvedené nedostatky práce splňuje požadavky na tento typ prací kladených a lze ji doporučit k obhajobě. 
Navrhuji hodnocení velmi dobře, v případě vynikající obhajoby lze uvažovat o výborně.  
 
Datum:  8. 6. 2015       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. 


