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__________________________________________________________________________________

1. Heuristika (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku
slovně formulovat hlavní výtky)
1.1 Hodnocení použité literatury a pramenů
1
1.2 Úplnost použitých zdrojů z hlediska současného stavu bádání
2
Stručné hodnocení:
Komplexní zpracování dané problematiky by vyžadovalo rozsáhlejší výzkum v britských
archivech a hlubší studium britského tisku.
___________________________________________________________________________
2. Řešení problému (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor
posudku slovně formulovat hlavní výtky)
2.1 Volba cíle práce odpovídá zadání
1
2.2 Cíl z hlediska metodologie oboru je zvolen relevantně
2
Stručné hodnocení:
Autor si zvolil čtyři výzkumné otázky, na které v práci odpovídá. Otázky vystihují podstatu
zkoumané problematiky. Komplexní zpracování by ale vyžadovalo hlubší heuristiku i
důslednější analýzu zvolené problematiky.
___________________________________________________________________________

nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208

Tel.: (+420) 221 619 203
Fax: (+420) 221 619 385

usd@ff.cuni.cz
http://usd.ff.cuni.cz

Ústav světových dějin

3. Hodnocení struktury práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4
musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky)
3.1 Je struktura práce logická
2
3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným
2
v úvodu práce
Stručné hodnocení:
Druhá kapitola působí velmi popisně a rozvláčně. Tvoří de facto polovinu celé práce, přestože
se i podle autorových slov má jedná o „pouhé“ uvedení do dané problematiky. V závěru, jenž
má deset stran, autor často opakuje již předchozí konstatování. Přivítal bych stručnější a
analytičtěji pojatý závěr.
___________________________________________________________________________
4. Hodnocení kvality textu práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4
musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky)
4.1 Analýza pramenů a literatury
2
4.2 Interpretace pramenů a literatury v jejich vzájemných souvislostech
2
Stručné hodnocení:
Část o zahraničním obchodu je propracovanější než kapitoly zbylé (i co se množství
použitých primárních pramenů týče). U online zdrojů chybí uvedení data stažení.
___________________________________________________________________________
5. Kvalita zpracování (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor
posudku slovně formulovat hlavní výtky)
5.1 Stylistika a pravopis
1
5.2 Použitá terminologie
1
Stručné hodnocení:
Práce je napsaná čtivě a obsahuje jen drobné stylistické chyby. Je potřeba ocenit propracované
vysvětlení některé terminologie – např. samotný pojem „americká válka za nezávislost“ a jeho
vnímání jednotlivými autory.
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___________________________________________________________________________
6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků:
Autor se rozhodl zpracovat dopady americké války za nezávislost na politickou a hospodářskou
situaci na Britských ostrovech, a to konkrétně v roce 1777. Jedná se o téma velmi úzce
vymezené, jež mělo zejména zodpovědět otázku, zda bitva u Saratogy (1777) byla skutečně
klíčovým momentem americké války za nezávislost a do jaké míry britská prohra a vstup
Francie do války ovlivnily zbytek celého konfliktu. Hoďák si položil čtyři základní výzkumné
otázky vztahující se k této problematice, na něž v závěru práce odpovídá. Autor využil svého
výzkumného pobytu v Londýně ke studiu archiválií v The National Archives a dobového tisku.
Za to lze autora jistě pochválit, ale komplexní zodpovězení zvolených badatelských otázek by
vyžadovalo rozsáhlejší výzkum. Za nedostatek považuji to, že téměř polovinu práce tvoří velmi
popisně pojatý „faktografický úvod“, v němž Hoďák shrnuje vývoj v severoamerických
koloniích v letech 1763-1776. Naopak část o vlivu války na zahraniční obchod Velké Británie
je zpracována velmi kvalitně za použití primárních pramenů. Závěr práce je příliš rozvláčný a
obsahuje odpovědi na každou z badatelských otázek, ale některá konstatování se opakují a
působí zbytečně. I přes tyto dílčí nedostatky se jedná o zajímavou a kvalitně zpracovanou
diplomovou práci, která splňuje všechny požadavky na ni kladené. Doporučuji ji proto
k obhajobě.
___________________________________________________________________________
7. Otázky a připomínky k obhajobě:
Jak vnímali obyvatelé Velké Británie americkou válku za nezávislost? Jaký dopad na ně měla?
___________________________________________________________________________
Navržená známka: „velmi dobře“
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