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

 

Předložená práce se věnuje velmi aktuální otázce, a to vztahům USA-KLDR ve věci jaderného (od)zbrojení. 

Cílem studentky však není pouze kriticky zhodnotit a rozebrat současné vztahy obou zemí, které se se zvolením 

Donalda Trumpa americkým prezidentem a jeho nekonvenčním přístupem k severokorejskému režimu staly 

častým předmětem analýz a světového zpravodajství. Za pomoci historických dokumentů a sekundární literatury 

se studentka pokouší o – řekněme – holistický pohled, tedy dlouhodobější přehled chování KLDR v rámci 

jednání s USA. Výsledkem práce má být typologie, resp. popis základních charakteristik a rysů přístupu 

severokorejského režimu k jednání s USA. Autorka sama tvrdí, že „Tezí, kterou se [pokusí] potvrdit, je, že se 

chování Severní Korey vůči Spojeným státům neustále cyklicky opakuje, kdy období kooperace střídá období 

konfrontace.“ (str. 3). Hlubším cílem práce pak je upozornit na to, že ačkoliv se strategie a přístupy USA vůči 

KLDR v minulosti měnily, Severní Korea svou strategii de facto nemění, a tak lze stěží předpokládat, že i 

„nový“ přístup Donalda Trumpa k otázce jaderného odzbrojení KLDR přinese kýžené výsledky. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Zpracované téma je náročné středně – na jednu stranu je přístup k infomacím ve zkoumané oblasti relativně 

snadný, jelikož existuje nespočet sekundárních publikací, které se tématu věnují a též množství odtajněných 

primárních zdrojů dostupných elektronicky. Na druhou stranu tím, že si studentka zvolila vypracovat „typologii“ 

chování KLDR, je nutné, aby toto „chování“ měla velmi důkladně zmapované a dokázala rozpoznat nuance ve 

vztazích s USA. V tomto ohledu je tvůrčí přístup relativně originální, byť možná příliš ambiciózní na Bc. práci. 

Metodologicky se Radka Štroblová snaží analyzovat postoje KLDR a USA pomocí metody foreign policy 

analysis a ačkoliv se explicitně k této metodě v úvodu hlásí, ve zbytku práce najdeme tyto metodologické 

postupy jen poskrovnu. Obdobnou výtku bych měl k „teoretickému rámci“, kdy studentka zcela adekvátně 

plánuje použít koncept vnímání hrozeb a práci Janice Gross Steinové, ale ve zbytku práce se odkaz k tomuto 

rámci objevuje jen na straně 20. Práce má logickou – v podstatě chronologickou strukturu – a je psána jasným a 

stylisticky upraveným jazykem. Součástí práce je i jedna příloha, na kterou práce průběžně odkazuje. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Z formálního hlediska práce odpovídá standardu a kritériím Bc. prací. V odevzdané verzi textu jsem nenarazil na 

hrubé gramatické chyby. Jazykový projev je jasný a jednotlivé části a odstavce na sebe logicky navazují. Odkazy 

na literaturu jsou dostatečné, citační norma je relativně sjednocená, ale z hlediska formátování je občas text 

v poznámkách pod čarou srovnán do bloku (např. pozn. č. 48) a jindy zarovnán k levé straně.  

  

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Za silnou stránku práce považuji snahu studentky kriticky pracovat s primárními zdroji a s přihlédnutím 

k historickému vývoji posktynout dlouhodobější perspektivu, resp. vzorce chování KLDR, které mohou sloužit 

jako vodítko pro pochopení možného (ne)úspěchu budoucích jednání. Zajímavým a funkčním počinem v práci je 

závěrečná chronologická osa. Vzhledem však k tomu, že je stanovený cíl velmi ambiciózní, považuji finální 

provedení výzkumu (operacionalizaci výzkumné otázky) za slabší stránku práce. Studentka měla záměr 

charakterizovat/typologizovat chování KLDR k otázce vyjednávání o denuklearizaci s USA a dochází k (pouze) 



dvěma „typům“ chování – kooperace a konfrontace – které však nejsou nikde v rámci práce teoreticky 

definované a působí tak příliš dichotomicky, tedy bez možnosti nějakých středních linií mezi těmito dvěma póli.  

 

Zároveň je také obtížné při omezeném rozsahu analýzy v Bc. práci jasně stanovit kauzalitu „spouštěčů“, na 

základě kterých KLDR přešla z fáze kooperace do fáze konfrontace. Závěrečné tvrzení, že „Vždy, když se zdálo, 

že země dospěly ke vzájemné shodě a nastoupily tak dráhu kooperace, přišla ze strany KLDR akce, jež 

kooperaci přerušila, čímž se mi potvrdila má úvodní teze, že severokorejské chování se opakuje v cyklech, 

vyznačujících se obdobím kooperace, následně přerušeném konfrontačními kroky.“ (str. 35) je tak sice pravdivé 

a ověřitelné, avšak ve své podstatě zjevné a nijak „převratné“ (převratná zjištění se však u Bc. prací ani 

neočekávají). Při čtení tak práce spadá spíše do chronologického výčtu vztahů KLDR a USA – k výbornému 

hodnocení by práci přiblížila lepší aplikace teorií (např. zmíněné vnímání hrozeb), metody (foreign policy 

analysis) a případná kapitola, která by polemizovala a teoreticky definovala „typologii“ chování KLDR.  

  

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

  

1. Pohybuje se severokorejské chování opravdu jen podél linie dvou extrémů – tedy konfrontace a kooperace, 

nebo existuje i nějaká „střední“ cesta jako např. strategické vyčkávání apod.? 

2. V práci je relativně málo reflektovaná čínská role v otázce denuklearizace KLDR, jak byste ji hodnotila? Jaký 

má vliv na chování KLDR?  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji komisi udělit známku C. 

 

 

Datum:         Podpis: Jan Hornát v.r. 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


