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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Práce rozhodne splnuje požadavky na zaverecnou diplomovou praci a ukazuje na 
autorovu orientaci v problematice, zaroven ale trpi radou nedostatku.  

Autor si predsevzal otestovat relevanci vybraných teoretických smeru pro analyzu vztahu 
mezi Cinou a Tajwanem. Uz vyber tri (siroce chapanych) teoretických smeru je dle mého 
nazoru pomerne ambiciozni. Teoreticka debata jednotlivých pouzitych smeru je pak dle 
mého nazoru ještě strucnejsi, nez kolik by si zadal omezeny rozsah diplomove práce. Autor 
jen strucne rekapituluje zakladni argumenty predstavitelu a představitelek jednotlivých 
smeru bez hlubsi kriticke debaty. Formulovani hypotez vychazejici z vice konkretnich 
artikulaci dane teoreticke skoly pak pusobi lehce arbitrarne, především jsou ale prilis 
nekonkretni (napr. „konstrkutivisticka“ hypotéza postuluje, ze „Povaha zahraniční politiky 
Taiwanu vůči Číně se mění v závislosti na povaze taiwanské identity.“, str. 19).  
 
Dále je problematicka skutečnost, ze autor dle mého nazoru nedostatecne konceptualizuje 
a operacionalizuje pojmy, se kterými pracuje. To neplati o všech, ale celkove autor nechava 
spise na intuici ctenare/ky jak ma dane pojmy a koncepty chapat. Ke konceptualizaci a 
operacionalizaci se nekdy dostava az ve vlastní analyze. Ta je také velmi strucna, kdyz se 
autor obvykle vyjadruje k hypotezam jen v jednom odstavci, procez jeho hlavni teze 
vyznivaji (alespoň pro me) celkem uveritelne, nejsou nicmene podeprene dukladnejsi 
argumentaci.  
 
Jako pomerne dost matouci mi pak prislo, ze autor po odmitnuti všech hypotez 
stanovenych v první kapitole (byt s ruznou asertivitou) v zaveru nadnese, ze jako nejlepší 
vysvětlujícím aparátem muze byt tzv. „ideovy liberalismus“ (str. 50), který před tim nijak 
nediskutoval.  V samotnem zaveru pak formuluje novou, patou hypotézu, jejíž „testování 
tedy představuje možné budoucí směřování výzkumu v této oblasti“ (str. 51), coz je 
pomerne nestandartni postup. 
 

Vedlejší kritéria: 

Práce cerpa z relativne omezeného množství zdroju, především co se tyce 
teoretických debat, v nichž autor z velke casti spoleha nikoliv na originalni, ale spise 
ucebnicove texty.  

Jinak neshledavam formálních nedostatku, práce je psana vyspelym jazykem.   

 

 



 

  
 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií  /  Smetanovo nábřeží 6, 

110 01 Praha 1, info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111 

www.fsv.cuni.cz 

Celkové hodnocení: 

Práce vyhovuje pozadavkum na zaverecnou diplomovou praci a ukazuje na autorovo 
zakladni pochopeni teoretických konceptu i empirického materialu. Zaroven ma však 
radu konceptuálních nedostatku, procez nabvrhuji znamku C.  

Jako hlavni namet k debate nad diplomovou praci bych doporucil prodiskutovat, jak 
a proc presne autor formuloval dane hypotezy, respektive proc k jejich konstrukci 
zvolil vybrane konkretnejsi artikulace sirokych teoretických skol. Dále bych pak 
navrhl prodiskutovat, proc k formulaci pate hypotezy pristoupil az k zaveru, když se 
podle vseho ukazuje jako nejplatnejsi.  

 

Výsledná známka:  
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