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V čem se oproti původními zadání změnil cíl práce? 

Cíl zůstává nezměněný, pouze se rozšířil teritoriální rámec na území celého Československa.   

Jaké změny nastaly v časovém, teritoriálním a věcném vymezení tématu? 

V časovém vymezení došlo k potvrzení původního období a precizaci argumentace pro volbu 

hraničních bodů. Ve věci teritoriálního vymezení došlo k důležité změně. Protože 

v meziválečném období bylo existujícím teritoriálním zastřešením českých zemí 

Československo, což bytostně ovlivňovalo politické úvahy Britů o daném prostoru, došlo 

k rozšíření teoritoriální záběru na celé území 1. republiky.      

Jak se proměnila struktura práce (vyjádřete stručným obsahem)? 

Rozšíření teritoriálního vymezení implikuje rozšíření problému zejména o hranici 

jihoslovenskou a podkarpatskoruskou. Téma se tím pro dané období logicky uzavřelo a 

struktura bude muset toto rozšíření také reflektovat. Nicméně základní chronologické 

vymezení zůstává stejné (mírová konference, dvacátá léta, třicátá léta) 

Jakým vývojem prošla metodologická koncepce práce? 

V rámci metodologie je aplikována historiografický narativního přístup. 

Které nové prameny a sekundární literatura byly zpracovány a jak tato skutečnost ovlivnila 

celek práce? 

Došlo k načtení základní sekundární literatury, čímž jsem získal potřebnou znalostní 

základnu pro samotnou analýzu pramenů primárních. Díky tomu mám v současnosti 

odpovídající povědomí o historických reáliích daného období, proměnách britsko-

československých vztahů, hlavních aktérech, kteří do tématu vstupují a základních obecných 

determinantách britské zahraniční politiky.  
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Charakterizujte základní proměny práce v době od zadání projektu do odevzdání tezí a 

pokuste se vyhodnotit, jaký pokrok na práci jste během semestru zaznamenali (v bodech): 

- byl důkladně analyzován historický kontext, do kterého je téma vsazeno 

- došlo k důkladnému seznámení s obecnou rovinou britsko-československých vztahů daného 

období 

- britsko-československé vztahy v daném období byly zasazeny do s obecného kontextu 

britské zahraničí politíky  

- byli definováni aktéři, jichž se bude týkat analýza     

- byl rozšířen teritoriální rámec na celé Československo, aby došlo k logickému uzavření 

tématu pro toto období 
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