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body 
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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Výzkumná otázka, formulace problému:  
Autor formuloval hlavní otázku (na s. 8) týkající se role USA a prezidenta  
R. Reagana při ukončení studené války. Danou otázku se rozhodl zodpovědět  
na základě rozboru děl především amerických odborníků a historiků studené 
války (zvláště Gaddis, Leffler, Schweizer, Matlock).  
Problémem práce je, že autor neformuluje sadu konkrétních hypotéz, které by 
verifikoval/falzifikoval. Chybí také konzistentní vyhodnocení v závěru, kde lze 
takové zhodnocení výzkumu práce očekávat. V závěru např. chybí odkaz na 
grand strategy, stěžejní pojem obsažený také v názvu práce. 

 Teoretický konceptuální rámec 
Autor vychází z vlastních teoretických pozic, které nastiňuje na s. 9. Zde však 
chybí autorův navazující vysvětlující komentář, jak tyto pozice bude uplatňovat 
ve své studii. Podobně na s. 16-17 shrnuje v bodech „eklektický souhrn mých 
ontologických a epistemologických předsudků“ (s. 16), nicméně chybí opět vztah 
k dané studii, tedy zacílení klíčových autorových hypotéz. Text DP dokládá, že 
autor zná problematiku teoretického uvažování i vývojové fáze a události 
konce studené války, ale nepředkládá promyšlenou analýzu.  
Metodologie, analýza, argumentace 
Autor v kapitole k metodologii práce (s. 11nn.) konstatuje, že používá „národní 
bezpečnost“ za rámec analýzy.  Dále (na s. 16) bychom mohli očekávat, že 
autorem uvedené předpoklady pomohou čtenáři pochopit metodologii práce. 
Jan Křiklán však uvádí spíše svá ideová východiska než konzistentní vysvětlení, 
jak při zpracování tématu hodlá odborně postupovat.  

Jádro práce tvoří kapitoly 1.-6., ve kterých J. Křiklán rozebírá přístupy a 
interpretace vybraných autorů k tématu konce studené války. Autor popisuje 
jednotlivé verze ukončení studené války, zohledňuje relevantní přístupy. 
Škoda, že se omezil jen na americké autory. Na některých místech provádí 
rozbor na základě jednoho zdroje (např. v kap. 4, s. 26-29, je citován pouze 
Leffler). Pozice jednotlivých autorů J. Křiklán srovnává a syntetizuje v kap. 8  
(s. 39 nn.), dle mého názoru mohl tuto část svého pojednání zařadit již dříve, 
hned za popis pozic jednotlivých autorů. Na s. 50 by bylo vhodné důležitou 
kapitolu 8 alespoň dílčím způsobem shrnout. 
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  Vedlejší kritéria: 

Zdroje: Autor využívá práce relevantních amerických autorů (např. Gaddis, další 
viz výše) i digitální zdroje dokumentů k tématu konce studené války. Bohužel 
nezohledňuje autory z jiných zemí (na s. 19, kde sám tento fakt zmiňuje, chybí 
zdůvodnění výběru či omezení pouze na vybrané americké autory). Z českých 
zdrojů správně využívá studii Petra Druláka „Metafory studené války.“ 
Zařazením neamerických autorů by práce získala nesporně větší přidanou 
hodnotu.  

Styl: Práce obsahuje jazykové neobratnosti, místy je bohužel nesrozumitelná. 
Autor v textu často „vrství“ myšlenky a nesleduje přesnou linii vlastní analýzy. 

 
Formální kritéria: Práce splňuje základní formální náležitosti a má celkem 
pečlivě zpracovaný poznámkový aparát. Ve studii však nalezneme chyby: díla 
některých autorů uvedených v seznamu literatury (T. Garton Ash, H.-D. 
Genscher) nejsou ve studii citovány v pozn. aparátu. Některé delší citace/pasáže 
mohl autor dát do přílohy, např. s.  22 nahoře, s. 31. 
V práci najdeme překlepy, např. ve jménu Lipmann na s. 11, 56 (správně Walter 
Lippmann), dále s. 36 (chybně „sezapojit“). Studie neobsahuje přílohy.  
 

Celkové hodnocení: 
Posuzovaná práce v minimální míře (a podmínečně, viz níže) vyhovuje 
nárokům kladeným na diplomovou práci. Za slabou stránku studie považuji 
absenci kvalitního metodologického ukotvení, což má vliv na strukturu i 
výsledný dojem práce. Výsledky výzkumu jsou sice formulovány, ale autor 
mohl v průběhu své práce i v závěru věnovat větší pozornost tomu, aby si 
stanovil hypotézu/tezi, kterou bude v textu průběžně pečlivě sledovat a poté 
přehledným způsobem čtenáři prezentovat.  

Pro získání hodnocení E by měl autor svůj přístup k tématu (zvláště 
z hlediska teoretického ukotvení a použité metodologie) přesvědčivě obhájit.  

Výsledná známka: E 

Podpis/datum: 9. 6. 2019   


