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Získané 
body 

Hlavní kritéria    
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formulace problému 
10 9 
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rámec 

30 25 

 Metodologie, analýza 
argumentace 
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Celkem  80 64 
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 Zdroje 10 10 

 Styl 5 4 
 Formální kritéria 5 5 

Celkem  20 19 
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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Posuzovaná práce se snaží zodpovědět otázku, jak vnímají Estonci snahu 
NATO ujistit je, že v případě ruské invaze získá Estonsko spojeneckou 
podporu. Takto formulovaná otázka má nezpochybnitelný praktický význam a 
nabízí prostor pro širší teoretici a navázání na debatu o efektivitě ujištění 
v rámci aliančních závazků v mezinárodních vztazích.  

Práce zevrubně představuje debatu o tom, co existující odborná literatura 
chápe jako ujištění a nastiňuje i podmínky, za kterých má dle stávajících 
teoretických poznatků fungovat. Na základě toho odvozuje práce tři 
podmínky úspěšného ujištění. V tomto bude by ovšem práce mohla být 
explicitnější a jasněji formulovat, proč a jak jsou zvoleny právě tyto tři 
podmínky.  

Tyto teoreticky formulované podmínky by se také mohly jasněji odrazit 
v analýze prováděné v empirické části. Na té je třeba ocenit práci s původními 
daty získanými prostřednictvím výzkumných rozhovorů. Je pak poněkud 
škoda, že empirická část není explicitněji propojena s částí teoretickou. 
Rovněž diskuze hlavních zjištění a závěr by mohl být delší a vrátit se 
k teoretickým debatám naznačeným v prvních částech práce a ukázat, jaké 
implikace pro stávající teorii lze dovozovat z estonského případu. 

Určitou výtku lze rovněž směřovat k metodě hodnocení kvality ujištění. 
Propojení jednotlivých „ujišťovacích kroků“ a „stavu ujištění“ je často spíše 
odhadováno. Práce často předpokládá, že: „protože Estonci tvrdí, že si jsou 
pomocí NATO jistí, bude to kvůli tomu, co NATO dělá“. Vliv jednotlivých akcí 
NATO na stav ujištění však prokazuje méně přesvědčivě.  

Význam některých částí pro analýzu není úplně jasný (např. kapitola 4.1. 
základní informace o Estonsku).  Obdobně informace o dotazníkovém šetření, 
které nemohlo být využito pro malý počet respondentů, je sice zajímavá, ale 
z hlediska zodpovězení výzkumné otázky poněkud nadbytečná.  
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Vedlejší kritéria: 

Práce čerpá z poměrně bohatého množství zdrojů, které obohacuje o vlastní 
výzkumné rozhovory. Stylisticky je text srozumitelný, byť místy těžkopádný. 
Formální kritéria jsou dodržena bez výhrad. 

 

Celkové hodnocení: 

Posuzovaná práce je prací kvalitní. Její síla tkví především v empirické části 
opřené o vlastní rozhovory. Určité limity práce lze naopak spatřovat 
v propojení teorie a empirie a následné teoretizaci poznatků. 

Výsledná známka: B 
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