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Kritéria Definice Max. 
bodů 

Získané 
body 

Hlavní kritéria    
 Výzkumná otázka, 

formulace problému 
10 8 

 Teoretický 
konceptuální rámec 

30 20 

 Metodologie, analýza 
argumentace 

40 34 

Celkem  80 62 
Vedlejší 
kritéria 

   

 Zdroje 10 8 
 Styl 5 5 
 Formální kritéria 5 5 

Celkem  20 18 
    
CELKEM  100 80 
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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Předložená práce si klade za cíl odhalit hlavní hybatele australské zahraniční politiky 
za pomoci dvou teorií mezinárodních vztahů, (defenzivního) realismu a 
konstruktivismu zaměřeného na působení kolektivní identity (v tomto případě 
zejména middle power). Práce je přehledně strukturována a autor prokazuje solidní 
porozumění teoretickým základům, byť se nevypořádá se skutečností, že Waltzův 
realismus, narozdíl například od realismu neoklasického, není teorií zahraniční, ale 
mezinárodní politiky. V teoretické části by rovněž bylo možno zahrnout v disciplíně 
rezonující konceptualizace moci (např Barnett and Duvall 2005) vedle poněkud 
schematické definice Nyeovi, která navíc není teoreticky nijak vázána na konkrétní 
zvolenou realistickou perspektivu. Z teoretického hlediska by byla bývala rovněž 
účelná přehlednější kategorizace strategií, které státy realizují k zajištění své 
bezpečnosti. Z empirické části se totiž následně zdá vyplývat, že strategie, která je 
autorem popsána obecně jako vyvažování (balancing), je totiž ve skutečnosti 
kombinací vnitřního a vnějšího vyvažování, stejně tak jako admonishing (cf. Maas 
2017) – a v tomto smyslu by bylo o australské strategii možno z hlediska kombinace 
různých kooperativních strategií možno alternativně hovořit i jako o hedging 
(čínského vlivu). 

Práce nasvěcuje australskou zahraniční politiku ze dvou různých teoretických 
perspektiv, aniž by se pokoušela rozhodnout o tom, která je platnější. Vytváří tak ale 
její složený, teoreticky ukotvený a empiricky jistě uchopený a dynamický obraz. 

 

Vedlejší kritéria: 

Z formálního a stylistického hlediska má práce velmi vysokou úroveň. Zřídka 
odkazuje vícero zdroji na jednu citovanou myšlenku, aniž by bylo patrné, jaká je její 
provenience; a naopak, v několika částech spoléhá opakovaně na omezený počet 
zdrojů.  
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Celkové hodnocení: 

Předložená práce je analyticky poctivě zpracovanou analýzou australské zahraniční 
politiky. Nasvěcuje ji z pohledu dvou teorií mezinárodních vztahů a jejich signature 
konceptů (moc a identita) a vytváří tak komplementární, složený obraz jejího vývoje 
s cílem hlubšího porozumění tomuto konkrétnímu případu. Teoretická relevance 
práce je nicméně omezena tím, že obě perspektivy jsou představeny a následně 
operacionalizovány ve vztahu k na autorem obšírně pojednanému a přesvědčivě 
osvojenému empirickému materiálu poměrně schematicky, a není učiněn pokus 
porovnat jejich vysvětlující potenciál. 

Výsledná známka:  
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