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Kritéria Definice Max. 
bodů 

Získané 
body 

Hlavní kritéria    
 Výzkumná otázka, 

formulace problému 
10 5 

 Teoretický konceptuální 
rámec 

30 10 

 Metodologie, analýza 
argumentace 

40 10 

Celkem  80 25 
Vedlejší 
kritéria 

   

 Zdroje 10 10 
 Styl 5 5 
 Formální kritéria 5 5 

Celkem  20 20 
    
CELKEM  100 45 
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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Předkládaná práce představuje již druhý pokus autora obhájit diplomovou práci. 
Autor bohužel oproti práci odevzdané v zimě přikročil k minimálním změnám, 
analýza systémem Urkund ukazuje shodu 89 procent, z naprosté části s předchozí 
verzí. Autor lehce přepracoval teoreticko-metodologickou část (str. 3-7), a dále pak 
drobně rozšířil (v rozsahu jednoho odstavce) úvody k jednotlivým kapitolám a závěr.  

Bohužel tyto změny nedostatečně adresují předchozí nedostatky práce, kterými jsou 
především nekoherence mezi výzkumnou otázkou, teoretickým rámcem, metodologií 
a hypotézami. Na str. 3 autor píše „The thesis is focusing on downsides of the 
current policies of the EU. Goals and intentions serve as a benchmark against 
which they are evaluated.“. Hned na straně další ale následuje výrok „The research 
question is essentially looking for coherent EU policy. Is there a holistically 
conceived strategy behind the new NDICI proposal? How do the changes fit into 
the present strategy towards Israel?“. Stejně jako v předchozí verzi práce tak 
panuje zmatenost stran toho, co je vlastně cílem práce – je to problematika ucelené 
politiky EU, nebo negativní dopady daných zahraničních politik? Problém prochází 
celou prací, která je mnohem více deskriptivním popisem jednotlivých aspektů 
vztahů mezi EU a Izraelem než analýzou zodpovídající jakékoliv obecnější a/nebo 
konceptuální otázky.  

Tato nesrozumitelnost a nejasnost se projevuje i v metodologické debatě, kdy autor 
deklaruje, že práce je případovou studií, zároveň ale konstatuje „The theoretical 
model has a predictive nature. The conclusions of the thesis merely state the 
potential of the changes and do not estimate their probability. The case-study of 
Israel is used to understand the potential discrepancy in European foreign policy 
making. Due to its specific nature, the construction of theoretical scenarios 
cannot be taken at face value. The probability of each scenario can be openly 
debated“ (str. 3). Osobně jsem nebyl schopen těmto tvrzením jednoduše porozumět. 

Podobně i teoretická sekce (str. 5-7) nabízí několik pohledů na dynamiku evropské 
integrace a vztahů mezi nadnárodními orgány a členskými státy, nedokázal jsem ale 
identifikovat, k jakému teoretickému směru se sám autor kloní, ani jak tato debata 
informuje samotnou práci. V tomto ohledu považuji za nutné zdůraznit, že 
skutečnost, že byly kromě úvodní kapitoly upraveny (velmi mírně) pouze úvodní 
části jednotlivých kapitol a závěr, pak jasně ukazuje, že autorem předkládaná 
teoretická diskuze (která byla oproti předchozí verze práce rozšířena) se nijak 
nepromítla do jeho analýzy, která zůstává shodnou s předchozí verzí práce.  
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Vedlejší kritéria: 

Autor čerpá z dostatečného množství primárních zdrojů (především dokumentů EU) 
a žurnalistických článků, a dále využívá i relevantní odbornou literaturu (jakkoliv je 
její uplatnění v metodologické a teoretické rovině diskutabilní, jak jsem píšu výše).  

Z formálních hledisek je práce v pořádku, jazykově též. 

 

Celkové hodnocení: 

Bohužel se opět přikláním ke známce F. Důvodem je jednak velmi omezený rozsah 
změn oproti předchozí verzi, jednak související argumentační, metodologická a 
konceptuální nejasnost. K obhajobě bych doporučil diskuzi nad vyjasněním těchto 
aspektů. 

 

Výsledná známka:  

F 

 

Podpis: 

  


