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Criteria Definition Maximum Points 

Major Criteria    
 Research question, 

definition of objectives 
10 5 

 Theoretical/conceptua
l framework 

30 15 

 Methodology, analysis, 
argument 

40 24 

Total  80 44 
Minor Criteria    

 Sources 10 5 
 Style 5 3 

 Formal requirements 5 3 
Total  20 11 
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Evaluation 

Major criteria: 

Předložená diplomová práce se pokouší analyzovat roli ústavních soudů při 
udržování politické stability ve vybraných zemích Latinské Ameriky. Autorka 
přichází s argumentem, že právně a institucionálně podložnou stabilitu lze 
chápat jako bezpečnostní téma. S touto perspektivou lze jistě souhlasit, 
nicméně tato by vyžadovala rigorózní konceptuální diskusi. Tu práce nabízí 
pouze ve velmi omezené míře. Autorka představuje některé klíčové pojmy, ale 
už nenabízí jejich koherentní teoretickou reflexi. Teoretický základ práce je 
tak velmi slabý a nepředstavuje dostatečný základ pro empirickou analýzu. 
V tomto ohledu by práci jistě prospělo využití většího množství disciplinární 
literatury, a to především z mezinárodního prostředí. 

Empirická analýza je relativně významně právně orientována. Autorka pouze 
nepřímo dokládá již tak intuitivní závěr, že rozklad ústavně-právní stability 
má bezpečnostní dopady. Tyto však nejsou příliš detailně zachyceny, jakkoliv 
k tomu situace v daných zemích skutečně vybízí (zvláště Venezuela). I 
empirické části by velmi prospěla reflexe sociálně-ekonomické kontextu, 
který by navíc měl vycházet z opominuté teoretické diskuse. 

Minor criteria: 

Práce vykazuje větší množství typografických nedostatků, které však mohou 
být důsledkem konverze do PDF formátu. Jazykový styl práce se v některých 
momentech blíží spíše publicistickému útvaru. Zdrojová základna vykazuje 
slepá místa, a to především z disciplinární perspektivy. 

Overall evaluation: 

Předložená diplomová práce má celkem zásadní nedostatky, nicméně alespoň 
elementárně propojuje téma bezpečnosti, stability a ústavních soudů. 
Empirická část je zajímavější, byť trpí problémy navazujícími na teoretické 
nedostatky. Z celkového pohledu však práci lze doporučit k obhajobě. 
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