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Posudek vedoucího (oponenta) bakalářské (diplomové) práce 

 

Jméno a příjmení studenta/studentky: Bc. Kateřina Chundelová 

Název práce: Velká Británie a Španělsko v letech 1936-1939. Britská politika neintervence 

jako projev appeasementu v době španělské občanské války 

Jméno vedoucího práce: PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. 

 

 

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  1-2 

 

Stručné hodnocení: 

Diplomantka využila všech relevantních zdrojů při zpracování předložené diplomové práce. 

___________________________________________________________________________ 

 

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 1 

 

Stručné hodnocení: 

Volba cíle odpovídá zadání a cíl je zvolen relevantně.  

___________________________________________________________________________ 

 

3. Hodnocení struktury práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 
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3.1 Je struktura práce logická 1 

3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným 

v úvodu práce 

1 

 

Stručné hodnocení: 

Struktura práce je logická, postupuje od obecnějších věcí (postupné formování britské politiky 

vůči Španělsku) k vlastnímu tématu práce. 

___________________________________________________________________________ 

   

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 1 

4.2 Interpretace pramenů a literatury v jejich vzájemných souvislostech 1 

 

Stručné hodnocení: 

Analýza i interpretace pramenů a literatury je bez problémů, autorka svoji práci založila na 

studiu archivních materiálů v Národním archivu v Kew v Londýně. 

___________________________________________________________________________ 

 

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: 

Stylistika, pravopis i použitá terminologie jsou na velmi vysoké úrovni. 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 
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Kateřina Chundelová se rozhodla zpracovat téma britské politiky neintervence během 

španělské občanské války, přičemž tuto problematiku hodnotí i obecněji v rámci politiky 

appeasementu. Práce má jasnou strukturu. V prvních kapitolách se autorka krátce věnuje 

vypuknutí války a vnímání tohoto konfliktu ve Velké Británii. V dalších částech pak 

Chundelová analyzuje přijetí politiky neintervence a poté především Dohodě o neintervenci a 

jejímu dopadu nejen na britskou politiku. Práce je založena nejen na studiu relevantní literatury 

a odborných studií, ale zejména na archivních materiálech z Národního archivu v Londýně. 

K práci nemám žádnou vážnější kritickou připomínku. Práce splňuje všechny nároky kladené 

na tento typ kvalifikační práce, a proto ji doporučuji k obhajobě.  

___________________________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

Jakým způsobem vnímala britská společnost politiku neintervence (zejména po roce 1937)? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Navržená známka: výborně 

 

 

 

Datum: 23. 1. 2018       Podpis: 

 


