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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Autor se soustředí na téma, které není takto komplexně v literatuře české ani zahraniční analyzováno – tzv. 

případ Lisa (a tedy údajný únos a zneužití rusko-německé dívky, jež ruská strana použila jako instrument 

oslabení Německa a jeho vnitřní soudržnosti), jeho význam v německo-ruských vztazích a adaptaci německé 

politiky. Zasazuje přitom případ do širšího kontextu negativní dynamiky vývoje německo-ruských vztahů, do 

diskusí o hybridních hrozbách a hledání adekvátní politické a bezpečnostní odpovědi.  

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Autor zvolil velmi komplexní přístup, téma rozvíjí systematicky a logicky, používá metodologii jedinečné 

případové studie. Dobře si stanoví výzkumnou strategii a výzkumné otázky. V kritickém rozboru bohatých 

pramenů a literatury vyhodnocuje charakter a přínos jednotlivých zdrojů. Rekonstruuje hlavní fáze vývoje 

německo-ruského vztahu a jeho zlomové momenty. Představuje pak koncept hybridních hrozeb a s ním spojenou 

expertní diskusi jak na Západě tak v Rusku. Zvláště představuje německou bezpečnostní politiku a její adaptaci 

na zkušenosti s hybridními hrozbami ze strany Ruska. Hlavní a nový analytický pohled samozřejmě věnuje 

samotnému „případu Lisa“ a tomu, jak na něj německá politika a společnost reagovaly, jaké závěry z něj 

německá politika učinila.  

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Práce je psána dobrým jazykem, správně pracuje s vědeckým aparátem, obsahuje minimum chyb.  

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Autor zpracoval velmi zdařilou, originální a komplexní studii jednoho detailního případu, který zařadil do širšího 

historického a teoretického kontextu a analyzoval následnou adaptaci politiky.  

 

 

5. SPOLUPRÁCE S VEDOUCÍM PRÁCE (komunikace s vedoucím práce, schopnost reflektovat připomínky, 

posun od původního záměru apod.) 

 

Autor pracoval systematicky s vedoucím práce a realizoval dohodnutý postup, postupoval ovšem v zásadě 

samostatně a iniciativně. 

 

6. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

  

Bylo by zajímavé, kdyby autor by mohl charakterizovat postoj AfD k ruským hybridním hrozbám obecněji 

(2016 strana ještě nebyla v Bundestagu), a jejich různým projevům.   

  

7. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

     (A a B výborně, C a D velmi dobře, E dobře, F nevyhověl): 



 

Doporučuje se přijmout práci k obhajobě a hodnotit ji známkou A.  

 

Datum:14. 6. 2021       Podpis: 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


