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Posudek vedoucího bakalářské práce
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*)
Odpovídá
schváleným
tezím

Odchyluje se od
tezí, ale odchýlení
je vhodné a v práci
zdůvodněné

Odchyluje se od tezí
a odchýlení není
vhodné a v práci
zdůvodněné

Neodpovídá
schváleným
tezím

1.1. Cíl práce
1.2. Metoda práce
1.3. Struktura práce
*) Označte

vybrané hodnocení.

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní
výtky pro jednotlivé podbody; max. 1000 znaků).

Cíl práce, metoda i struktura odpovídají schváleným tezím.
2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Logičnost struktury práce
Vnitřní provázanost výkladu
Ucelenost výkladu
Úroveň poznámkového aparátu a odkazů
Dodržení citační normy
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně

Hodnocení známkou*)
1
1
2
1
1
2

porušována platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!)

2.7
2.8

Oprávněnost a vhodnost příloh
Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury
práce, logická provázanost, grafická podoba textu)

*) Vyplňujte

číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné)

1

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro
jednotlivé podoby; max. 2000 znaků).

Práce má logickou strukturu. Autor nejprve analyzuje pojem "zvláštní vztah",
následně se věnuje tomuto vztahu v blízkovýchodní perspektivě a dále řeší suezskou
krizi a "special relationship" během ní. V první části práci by bylo bývalo ještě
vhodné, aby autor více akcentoval odborný diskurz, který k tomuto tématu existuje
v historické obci.
3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE
3.1
3.2
3.3
3.4

Hodnocení známkou*)
Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
2
Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu
1
Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené
2
téma
Argumentace a úplnost výkladu
2

*) Vyplňujte

číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné)

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro
jednotlivé podbody; max. 1000 znaků).

Co se týče zpracování tématu, je škoda, že autor mnohem více nevyužil dostupné
prameny z edice Foreign Relations of the United States, které se touto problematikou
zabývají. I díky tomu by mohl provést mnohem hlubší analýzu zkoumané
problematiky.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a
slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.; max. 1500 znaků)

Bakalářská práce Václava Crhonka je kvalitním pokusem o zmapování "zvláštního
vztahu" mezi Velkou Británií a Spojenými státy americkými v roce 1956 s tím, že
ještě analyzuje tento vztah před Suezskou krizí. Práci by jistě ještě prospělo, kdyby
se autor věnoval důkladnější analýze vydaných pramenů. Vzhledem ke skutečnosti,
že autor zapracoval velmi vhodně většinu mých připomínek, jsem se nakonec
rozhodl tuto práci hodnotit ještě klasifikačním stupněm výborně, i když celou práci
vidím spíše na klasifikační stupnici mezi hodnocením výborně a velmi dobře.
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT
5.1
5.2
5.3

Jak byste charakterizoval "zvláštní vztah" po roce 1956?

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
vyberte známku ze seznamu:

Závěrečnou práci k obhajobě doporučuji
Navrhované hodnocení: výborně

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků):
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