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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):
Hlavním cílem práce je biografickou metodou ukázat, jakým způsobem anglofilní prostředí, ve kterém vyrůstal
budoucí francouzský prezident Valéry Giscard d´Estaing, ovlivnilo jeho přístup k francouzsko-britským vztahům
v době, kdy působil v prezidentské funkci. Autorka práce se zaměřuje na rodinné zázemí a tradice VGE, které
formovaly v pozdějších letech jeho osobní vztah k vrcholným britským představitelům, což mělo, jak autorka
ukazuje, přesahy do francouzské zahraniční politiky. Práce vychází z hypotézy, že přístup VGE k anglofonnímu
světu byl a priori pozitivní, což umožnilo otevřenější přístup Francie k Velké Británii ve zkoumaném období.

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):
Autorka zvolila pro svou práci biografii jako metodologii, která není v mezinárodních vztazích a politologii
užívána často. Metodologické ukotvení práce lze považovat (s přihlédnutím k tomu, že se jedná o práci
bakalářskou) za velmi zdařilé. Autorce se tak podařilo zkoumat problematiku francouzsko-britských vztahů
z neobvyklého pohledu, a to za použití teoretické, primární i sekundární literatury.
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu,
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):
Po formální a jazykové stránce je práce zcela v pořádku.
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky,
originalita myšlenek, naplnění cíle apod.):
Velmi oceňuji zejména práci s biografickou metodologií i metodami. Je zřejmé, že z technických důvodů nebylo
pro autorku možné získat další přímé prameny (např. formou rozhovorů). I přesto se autorce podařilo napsat
velmi kvalitní práci.
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):
Doporučuji, aby autorka přiblížila při obhajobě úskalí práce s biografickou metodologií a metodami a zároveň
jejich potenciál (obecně v oboru politologie a mezinárodních vztahů, konkrétně v oblasti francouzské zahraniční
politiky).
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):
Předložená bakalářská práce splňuje nároky kladené na bakalářskou práci. Doporučuji ji tedy k obhajobě a
navrhuji hodnocení výborně.
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