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Kritéria Definice Max. 
bodů 

Získané 
body 

Hlavní kritéria    
 Výzkumná otázka, 

formulace problému 
10 10 

 Teoretický konceptuální 
rámec 

30 25 

 Metodologie, analýza 
argumentace 

40 35 

Celkem  80 70 
Vedlejší 
kritéria 

   

 Zdroje 10 10 
 Styl 5 5 
 Formální kritéria 5 5 
Celkem  20 20 
    
CELKEM  100 90 
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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Předložená práce předkládá standardně a dobře zpracovanou analýzu vybraného 
problému. Zaměřuje se na jasné a zajímavé téma – vývoj zahraničně politických 
postojů Taiwanu vůči Číně v posledních 20 letech. I když jsou tyto postoje do určité 
míry konstantní, tak minimálně konfliktní rétorika jednotlivých střídajících se 
prezidentů Taiwanu vůči Číně byla odlišná. Zkoumané období je sice poněkud 
dlouhé, což trochu omezuje hloubku analýzy. Na druhou stranu aby autor mohl 
identifikovat posuny, potřeboval se na vývoj problému podívat z dlouhodobější 
perspektivy.  

Možná vysvětlení posunů v taiwanské politice práce jasně a bezpečně identifikuje 
pomocí velkých teorií mezinárodních vztahů – realismu (mocenské postavení 
Taiwanu), liberalismu (obchod s Čínou a politická liberalizace Číny) a 
konstruktivismu (vývoj národní identity). Aplikace stanovených hypotéz je 
provedena s využitím dostatečných zdrojů a s dostatečnou pečlivostí. Autorův 
závěr ohledně omezené platnosti naznačuje na kritický a důkladný přístup 
k testovaným vysvětlením. Zajímavé je, že se autorovi podařilo identifikovat ještě 
jedno možné vysvětlení mimo faktory odvozené z hlavních teorií mezinárodních 
vztahů. Tím je ideologie jednotlivých vládnoucích prezidentů. 

Pokud jde o stránky práce, které by možná mohly být zvládnuty ještě o něco lépe, je 
možné zmínit dvě. Za prvé, literature review věnované taiwanské zahraniční 
politice mohlo být ještě o něco podrobnější (tipoval bych, že existují ještě další 
důležité práce na toto téma, i když to nemohu přesně posoudit). Následně i 
autorovo závěrečné vztažení jeho poznatků k existující literatuře mohlo být 
výraznější. Za druhé, diskuse jednotlivých teoretických přístupů a vysvětlení mohla 
jít o něco více do hloubky. Tyto poznámky nic nemění na mém celkovém 
konstatování, že výzkumný rámec práce i analýza jsou dobře provedeny.     

  

Vedlejší kritéria: 

Bez připomínek 
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Celkové hodnocení: 

Předložená práce se věnuje zajímavému tématu, které je sice poněkud širší, 
ale přesto rozsahově vhodné pro diplomovou práci. Autor dokázal na velmi 
vysoké úrovni schopnost vymezit výzkumný problém, identifikovat možné 
přístupy k jeho analýze a analýzu kvalitním způsobem provést. Pouze 
zakotvení v současném výzkumu tématu asi mohlo být o něco hlubší. Nicméně 
celkově je práce velmi dobře zpracovaná a navrhuji ji tedy výborné 
hodnocení.  
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