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Slovní hodnocení:
Hlavní kritéria:
Velmi slušný teoretický rámec, rozbor názorů Mearsheimera považuji za vhodný.
Sporných stran ohledně JČM je více než jen ČLR a Taiwan, minimálně 5 hlavních
aktérů, nelze ani opomenout USA.
Proč členíte čínský postoj rokem 2010? Má to své opodstatnění…
Změnil se oficiální postoj Filipín ke sporu o JČM? Kdy a proč?

Vedlejší kritéria:
Práce je čtivá, přehledná.
Mapa Jihočínského moře (1) ale není zvolena úplně nejlépe – existují napy, kde
jsou vyznačeny nároky Číny v JČM, což by vysvětlovalo danou problematiku
lépe a přesněji. Z této mapy lze vyčíst sporná území jen částečně a ani
následující mapa (2) tomu příliš nepomáhá – Nine dash line je velmi důležitým
rozdělením JČM dle čínských nároků. Mapa (3) je už přesnější, ale stačilo ji
použít hned na začátku…
Celkové hodnocení:
Předložená DP je slušným příkladem analýzy geopolitického a
geoekonomického významu JČM. Hlavním aktérem je zde Čína, proti níž se ale
zvedá vlna odporu menších ekonomik, ale i srovnatelného hegemona, a to USA,
které díky strategickému významu JČM mají zde své zájmy.

Výsledná známka: B
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