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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Předloženou diplomovou práci hodnotím jako velmi kvalitní.  V prvé řadě se 
jedná o velmi důležité a zajímavé téma. Austrálie představuje jednu 
z důležitých „středně velkých“ velmocí současného světa. Vzhledem k měnící 
se situaci v pacifické oblasti stála a stojí její zahraniční politika před 
důležitými výzvami. Úroveň práce by pouze pozvedlo, kdy její autor 
podrobněji rozebral práce, které se věnují stejnému tématu, a svoje zjištění 
srovnal s jejich obsahem.  

Práce vychází ze dvou teoretických přístupů, které jsou pro zvolené téma 
nejvíce relevantní – z realismu a konstruktivismu. Teorie jsou dobře 
představené. Aktivní komentář k jejich myšlenkám ze strany autora práce 
dokazuje vysokou míru jejich pochopení. Z teorií jsou odvozené i konkrétní 
hypotézy. V metodologické části pak práce nabízí operacionalizaci tří 
klíčových konceptů – zahraniční politiky, moci a identity.  

Ve druhé kapitole autor podrobně popisuje vývoj australské zahraniční 
politiky. Domnívám se nicméně, že autor mohl definovat jednání Austrálie 
vůči regionu o něco přesněji. Hovoří o pokračování spolupráce s USA v 
kombinaci s regionální kooperací jako podstatě australského postoje, ale 
chování vůči regionu v období, které práce analyzuje, mohlo být 
charakterizováno o něco precizněji. 

Domnívám se, že autorovi se skutečně podařilo obě hypotézy dostatečně 
otestovat s využitím značného množství zdrojů. Určitou slabinou práce je ale 
ne úplně dostatečné oddělení australského politiky jako toho, co se vysvětluje, 
od analýzy faktorů, které to mohou vysvětlovat. Část popisu australské 
politiky, který by se dobře hodil již do druhé kapitoly, se namísto toho 
objevuje v dalších kapitolách, které by podle mého názoru měly vyhodnocovat 
roli moci a identity a tolik nepopisovat chování Austrálie. 

V závěru autor dochází ke zjištění, že oba faktory hrají roli – moc i identita. 
Nicméně bylo by potřeba říci o něco přesněji, co přesně v australské 
zahraniční politice každý z nich vysvětluje. Tento nedostatek trochu souvisí 
s ne úplně jasnou charakteristikou australské zahraniční politiky vůči regionu 
(viz výše). 
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Vedlejší kritéria: 

Bez připomínek. 

 

Celkové hodnocení: 
 
Předloženou diplomovou práci hodnotím jako velmi kvalitní.  Zpracovává velmi 
důležité a zajímavé téma. Práce má vhodný teoretický základ, se kterým autor 
dobře pracuje. V empirické části byla provedena aplikace zvolených vysvětlení. 
Práce nabízí systematický a relativní srozumitelný rozbor australské zahraniční 
politiky vůči danému regionu. Přesto by se dalo vymezit přesněji, co přesně 
charakterizuje jednání Austrálie vůči danému regionu. Také by bylo potřeba 
přesněji vyjádřit, co přesně v australské zahraniční politice vysvětluje moc a co 
vysvětluje identita. 

Výsledná známka:  
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