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1) Odpovídá hodnocená práce v základních rysech projektu BP? 

☒Ano, případné odchýlení je velmi omezené a práci prospívající 

☐Je patrné určité odchýlení, ale toto je vhodně vysvětleno v práci 

☐Práce se výrazně odchyluje od projektu (v cíli, struktuře, či metodologii), vysvětlení buď chybí, 

případně je neakceptovatelné 

 

V případě volby třetí možnosti stručně rozveďte:  

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

2) Hodnocení formální stránky práce (vyberte z nabízených hodnocení A-F) 

Odpovídá rozsah práce požadavkům (min 30 NS) ANO 

Je práce strukturována do navazujících logických celků s ohledem na 
definovaný cíl (výzkumnou otázku) práce? 

B 

Jazyková a stylistická úroveň práce B 

Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

A 

Úroveň zpracování tabulek, grafů, map a jiných grafických prvků Zvolte položku. 

Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké) Zvolte položku. 

Celkové hodnocení formální stránky práce B 

 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

Klikněte      nebo klepněte sem a zadejte text. 

 

 



3) Hodnocení odborného charakteru práce 

Práce má jasně stanovený cíl a výzkumnou otázku a jasně na tyto 
odpovídá 

A 

Struktura práce, využitá data a metody odráží systematickou snahu 
o řešení výzkumného cíle/otázky 

B 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

B 

Kvalita a (relativní) úplnost využité literatury (zdrojů) a schopnost 
s ní pracovat kriticky 

A 

Schopnost zasadit práci a její výsledky do existující literatury 
(případně aktuálních politických debat) 

A 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka B 

Celkové hodnocení obsahové úrovně B 

 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

Zpracování úvodu vyvolává naděje ve vysoce kvalitní studii k historii mezinárodních vztahů. 

Autorka jasně formuluje výzkumnou otázku, popisuje svůj výzkumný design a kriticky 

představuje své zdroje. Konceptuální kapitola je sice poměrně stručná, nicméně poměrně 

relevantním a výstižným způsobem definuje základní realistické koncepty, které by měly 

přispět k porozumění mezinárodních vztahů v první polovině 19. století. Součástí této 

kapitoly je navíc velice kompetentně zpracovaná analýza sekundární literatury ke 

Castlereaghově a Canningově zahraniční politice. Samotná analýza pokrývá tři oblasti 

zahraniční politiky – kongresový systém, Španělsko a Latinskou Ameriku a Východní otázku 

– na nichž autorka výstižně ukazuje shody a rozdíly v přístupech obou britských ministrů 

zahraničí. Hloubku a hodnotu této analýzy však snižuje, že vysvětlení shody a rozdílu se nijak 

neopírá o teoretický/konceptuální aparát práce. Funkce konceptuální kapitoly se tak omezuje 

pouze na definování některých odborných pojmů, které jsou v analytické části používány.  

 

4) Shrnující komentář hodnotitele (POVINNÉ!), celkový dojem z práce s vyzdvihnutím silných a 

slabých stránek práce a jejich relativního poměru (max 1800 znaků). Zejména v případě 

hodnocení A či E/F jasně odůvodněte Vaše hodnocení. 

Bakalářské zpracování historických témat v sobě nese značné riziko, že výsledným produktem bude 

kompilát několika historických publikací s minimální analytickou hodnotou. Toto se naštěstí 

nestalo osudem práce Terezy Klimszové. Tato bakalářská práce stojí na solidních základech 

kvalitního výzkumného designu, zdobí ji kritický přístup k používaným zdrojům a literatuře a 

celkový tvar se nijak neodchyluje od cíle práce – zodpovězení výzkumné otázky. Autorka 

přesvědčivě dokládá, že byť ideové koncepce Castlereaghovy a Canningovy politiky se od sebe 

zásadním způsobem lišily, při řešení konkrétních otázek oba ministři zahraničí často volili podobné 

kroky. Takový případ přímo volá po vysvětlení založeném na některém z teoretických výstupů. Byť 

se autorka ve své teoretické části hlásí k realistickým konceptům, k vysvětlení tohoto případu je 

bohužel příliš nevyužívá. Navzdory této lehce promarněné příležitosti se domnívám, že předložená 

práce rozhodně patří k nadprůměrným. 

 

 



5)  Nepovinné, v případě nejasností uveďte otázku/y, ke kterým by se měl autor práce 

vyjádřit v průběhu obhajoby:  

Castlereaghova koncepce zahraniční politiky je v práci popisována jako vycházející ze silných 

morálních zásad, což je poněkud překvapivé u jednoho z hrdinů Henryho Kissingera. Vysvětlete 

proto, co tím myslíte a jak tento morální základ souzní s Castlereaghovo realistickým přesvědčením. 

 

Celkové hodnocení: 

Práci k obhajobě Doporučuji 

V případě nedoporučení prosím vždy stručně uveďte hlavní důvody nedoporučení 

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Navrhuji hodnotit: B 

Ve výjimečném případě nejednoznačnosti hodnocení stručně uveďte hlavní bod, který podmiňuje 

lepší/horší hodnocení (max 600 znaků) Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Datum: 22. 5. 2018 Podpis: _______________________ 


