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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: Kolegyně Sudakovová se ve své diplomové práci pokouší o 
vysvětlení (částečně) odlišného přístupu Nizozemí a Norska ke Smlouvě 
zakazující jaderné zbraně. Využívá pro svůj výzkum teoreticko-
konceptuálního rámce představeného ve slavném článku Scotta Sagana “Why 
Do State Build Nuclear Weapons? Three Models in Search of a Bomb.” Ačkoliv 
byl tento teoreticko-konceptuální rámec (který se z velké části překrývá 
s logikou tří „velkých teorií“ MV) původně zamýšlen pro výzkum motivací 
jednotlivých států vyvinout jaderné zbraně, jeho aplikace ve výzkumném 
záměru této diplomové práce dává smysl. Diplomová práce má přehlednou a 
logickou strukturu. Autorka prokazuje porozumění daným konceptům a 
schopnost s nimi pracovat ve vztahu k empirickému materiálu.  

Vedlejší kritéria: Po formální stránce nelze práci nic zásadního vytknout. 
Autorka byla schopna zpracovat velké množství primárních i sekundárních 
materiálů. Určitě by bylo vhodné doplnit výzkum dalšími hloubkovými 
rozhovory (zde pouze dva, a to s experty). Jazyk a stylistika jsou v kontextu 
magisterských prací na velmi dobré úrovni.  

 

Celkové hodnocení: Vedle výše uvedeného bych jako vedoucí práce rád 
pochválil autorku za svědomitý přístup k psaní práce a schopnost kontinuálně 
zapracovávat připomínky. Konečná verze DP se od původního záměru značně 
posunula, a to ke prospěchu věci. Autorka se práci na DP věnovala během 
svého působení ve Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation a 
přesvědčivě prokázala velmi dobrý vhled do aktuálních debat v oblasti 
„nuclear disarmament diplomacy“ a schopnost do těchto debat sama přispět 
originálním příspěvkem. 

 

Výsledná známka: A 
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