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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Posuzovaná práce přináší smysluplnou a solidní analýzu postoje Norska a Nizozemí 
ke smlouvě „Smlouvy o zákazu jaderných zbraní“. Práce relativně kvalitně 
zpracovává všechny pasáže, které by diplomová práce obsahovat měla. Nepostrádá 
kvalitní úvod, ve kterém jasně formuluje cíle a výzkumnou otázku. Součástí tohoto 
úvodu je i extenzivní přehled existující literatury o šíření jaderných zbraní. 
V následující II. kapitole autorka představuje výzkumný design a tři modely Scotta 
Sagana (bezpečnost, domácí politika, normy) vysvětlující šíření (a vzdání se) 
jaderných zbraní, které, jak uvádí, jí slouží jako teoretická inspirace.  Navazující čtyři 
empirické kapitoly se detailně věnují Smlouvě samotné (kapitola III.), a chování 
Norska a Nizozemí hodícího se do bezpečnostního modelu (kapitola IV.), modelu 
domácí politiky (kapitola V.) a modelu norem (kapitola VI.). Analýza je dobře shrnuta 
v přiměřeně rozsáhlém a argumentačně zdařilém závěru.  

Přes solidnost analýzy se však práce nevyhýbá určitým nedostatkům, dohromady 
vytvářejícím určitou nekonzistenci analytičnosti textu. Jednotlivé pasáže jsou sice 
zpracovány kvalitně, ale s určitými nedostatky vyskytujícími se napříč prací od 
výzkumné otázky, přes analýzu literatury, teorii, výzkumnou strategii, empirické 
pasáže po závěr.   

Cíle práce a výzkumná otázka slibují, že práce bude zkoumat, proč některé státy 
podporují a jiné odmítají Smlouvu o zákazu jaderných zbraní. Skutečnou výzkumnou 
otázkou (vyplívající i z volby případů), které se práce věnuje ovšem spíše je, proč se 
Nizozemí, jako jediný stát NATO, zúčastnilo jednání o smlouvě. Tato empirická 
anomálie si nepochybně zasluhuje pozornost, nicméně ji nejde ztotožnit s širším 
výzkumem chování všech států.  

Analýza literatury je extenzivní a demonstruje, že autorka prostudovala nemalou 
část existující odborné literatury o šíření jaderných zbraní, mohla by však být více 
strukturovaná a zacílená na výzkumnou otázku. Čtenář by ocenil, kdyby mu po 
prostudování analýzy literatury bylo jasné, jaké chování by během vyjednávání 
Smlouvy od Norska a Nizozemí existující literatura očekávala.  

Určitého usměrnění směrem k zodpovídání výzkumné otázky by se mohlo dostat i 
teoretické části, kde v trojici modelů dominuje přehled literatury hlavních směrů 
disciplíny mezinárodních vztahů (realismu, liberalismu, konstruktivismu) nad 
modelovým vysvětlením určitého konkrétního chování. Jednoduše řečeno, modely by 
mohly jasněji říct, chová-li se stát takto, patří do 
bezpečnostního/domácího/normativního modelu. Tato klíčová součást 
operacionalizace (jaká empirická data prokazují příslušnost chování k danému 
modelu) se bohužel neobjevuje ani u modelů ani v představení výzkumné strategie. 
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Kdyby práce jasněji specifikovala, jaké chování je pro ni důkazem zařazujícím stát 
do daného modelu, dozajista by posílila i svoje empirické části. Mimo jiné by 
pravděpodobně oželela poněkud nadbytečnou kapitolu IV. věnovanou popisu 
Smlouvy samotné a popisu názorů na ní, případně by ji zacílila tak, aby pomohla 
vysvětlit rozdíl v rozhodnutí Nizozemí a Norska účastnit se jednání o smlouvě 
(kapitola bohužel zmiňuje Norsko pouze jednou a Nizozemí dvakrát).  

Rovněž kapitoly věnované modelům by byly významně přesvědčivější, kdyby bylo 
„a priori“ specifikováno, co je důkazem příslušnosti k modelu. Autorka sice ve třech 
kapitolách ukazuje celou řadu chování a episod, které mohou svědčit o tom, že je 
chování státu vysvětlitelné bezpečností, domácí politikou nebo normami, ale analýza 
není úplně přesvědčivá a vytváří dojem určité náhodnosti vybraných dat.   

 

Vedlejší kritéria: 

Práce je zpracována srozumitelně a jazykově zdařile s minimem překlepů a 
nesprávného používání terminologie. Stejně tak kvalitní je i poznámkový 
aparát a bibliografie.  

 

Celkové hodnocení: 

Posuzovaná práce je solidní analýzou vysvětlující rozdíl v přístupu Nizozemí a 
Norska k projednávání Smlouvy o zákazu jaderných zbraní. Jedná se o velmi 
dobrou a zdařilou práci, kterou určité drobnější nedostatky řemeslného 
zpracování těsně dělí od práce excelentní.   

 

Výsledná známka: B 
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