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

 

Předložená práce si klade za cíl charakterizovat poválečný vliv Spojených států na západní Německo 

v letech 1945 až 1950. Dále chce zjistit, „co vedlo Spojené státy ke změně jejich dosavadní zahraniční 

politiky vycházející z izolacionismu směrem k intervencionismu…“ (s. 3). Samotná práce začíná slibnou 

kapitolou o amerických představách poválečného uspořádání, která ale obsahově setrvává spíše na 

nejvyšší diplomaticko-politické úrovni, tedy na vztahu špiček USA s dalšími spojenci. Dále se práce věnuje 

spojeneckým jednáním a rozhodnutím, Bizóně a její roli pro vznik západoněmeckého státu. Závěrem pak 

„Spojeným státům a vzniku západního Německa“, nicméně je zde komprimována také evropská 

integrace. Zůstává pro čtenáře otázkou, zda se kapitola 4.2. „Schumanův plán, otázka znovuvyzbrojení“, 

která jej sice zmiňuje, neměla spíše jmenovat „Plevenův plán,…“. 

 

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

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

 

Za hlavní problém předložené práce pokládám především rozpor mezi deklarovaným cílem a obsahem. 

Zvolená struktura neodpovídá cíli a argumentační struktura je nejasná. Zdá se, že si zde autor, bohužel, 

„ukousl“ příliš „velké sousto“ a téma přesahuje možnosti rozsahu bakalářské práce. Na čtenáře, bohužel, 

působí spíše dojmem kompilátu poválečných západoevropských dějin. Nejsou prezentovány žádné interní 

diskuze o budoucnosti Německa v americké politice, ani naopak konkrétní kroky v Německu – například 

vliv na formování politických stran, de facto nominace jejích vůdčích osobností a tedy např. i na osobu 

pozdějšího západoněmeckého kancléře. Tato témata jsou hojně zpracována v sekundární literatuře, nejen 

zahraniční, ale i české.  

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Formální zpracování a použitá literatura jsou solidní. Jen některé pasáže především ke konci práce jsou 

na citace chudší (např. kapitoly 4.1. a 4.2.). V některých částech práce chybí dělení textu na odstavce a 

snižuje se tak přehlednost textu. 
 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Celkové vyznění práce se bohužel odklonilo od deklarovaného záměru autora. Především se tak stalo pro 

příliš rozsáhlé a ambiciózně zvolené téma. Bohužel tak byla zmařena autorova energie, kterou do práce 

nepochybně vložil významné množství. Zvolený cíl práce se podle mého názoru naplnit nepodařilo. 

 

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

 

Ve svých otázkách bych se rád navrátil k původnímu cíli práce: 

- Jaké diskuze se vedly v americké politice o poválečné budoucnosti Německa před a po 8. květnem 

1945? Byl v nich nějaký rozdíl? 

- Co provázelo americký přechod od „izolacionismu“ k „intervencionismu“? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): 



 

Práci doporučuji k obhajobě. V případě zdařilé obhajoby navrhuji hodnotit stupněm dobře.  

 

 

Datum: 19.8.2015       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. 
 

 


