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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):

Cílem této práce je „identifikovat ty�py� moci, které Gruzie použila, ab�y� dosáhla svých 
?(zahraničněpolitických) cílů“ v letech 2004-2012 ve vztazích s EU, RF a USA.  

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a
metodologické ukotvení, práce s prameny� a literaturou, vhodnost příloh apod.):

Práce je teoreticky� ukotvena: opírá se o odb�ornou literaturu k tématu malých států a jejich moci v mezinárodních
vztazích. Autor rovněž čerpá z empirické literatury� ke zkoumanému tématu. Práce je originální, argumentace je 
logická, stejně jako struktura a členění práce. 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazy�kový projev, správnost citace a odkazů na literaturu,
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):

Bez výhrad.

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slab�é stránky�,
originalita my�šlenek, naplnění cíle apod.):

DP je originálním počinem autora, který se o prob�lematiku Gruzie zajímá, zasaženým do kontextu ob�ecného
vědění o moci menších států v mezinárodních vztazích. Práce je faktograficky� na úrovni. Jedinou výtku b�y�ch
měl ke kapitole o RF, kam b�y� se dal přiřadit snad nejdůležitější, b�y�ť relativně málo efektivní, aspekt –
„protiruský“ PR Gruzie v západních zemích (USA, EU). 

5. SPOLUPRÁCE S VEDOUCÍM PRÁCE (komunikace s vedoucím práce, schopnost reflektovat připomínky�,
posun od původního záměru apod.)

Komunikace prob�íhala kontinuálně – na popud diplomanta. 

6. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):

Prosím, specifikujte proměny� gruzínské politiky� (od Micheila Saakašvili po současné vedení země) směrem k
EU, RF a USA: jak se měnilo použití instrumentů a rétoriky� a které faktory� to podle Vás způsob�ily�?

7. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výb�orně A neb�o B, velmi dob�ře C neb�o D, dob�ře E, nevy�hověl F): 

Výb�orně (91 b�odů)

Datum: 26.8.2018 Podpis: Emil ASLAN 



Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým b�odům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 
neb�o přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty� její nedostatky�, které jsou, podle vašeho mínění, ob�hajob�ou 
neodstranitelné (např. chy�b�í kritické zhodnocení pramenů a literatury�), od těch věcí, které student může dob�rou ob�hajob�ou 
napravit; poměr těchto dvou položek b�erte prosím v úvahu při stanovení konečné známky�.


