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Vedoucí: Jaromír Soukup, oponentka: Běla Plechanovová
Student popsal metodu a zdroje dat. Následně popsal výsledky práce.
Dr. Tesař představil posudek vedoucího práce, který navrhuje
známku D a jako největší slabinu uvádí absenci teoretického
vymezení. Oponentka doc. Plechanovová konstatuje, že práce
splňuje požadavky na diplomovou práci, ale hodnotí ji nižší stupněm
– E. Kritizuje zejména absenci teorie, metodologie, kritického
rozboru. Považuje práci za příliš deskriptivní. Dr. Ditrych požádal
studenta o vyjádření a poprosil ho o rozvinutí myšlenky rovnováhy
moci v daném případě. Student uvedl konkrétní historické okolnosti,
které ho vedou k argumentaci konceptem rovnováhy moci. Zároveň
uznal, že se odchýlil od svého záměru a více se věnoval empirické
než teoretické části. Dr. Ditrych se optal, s jakými teoretickými
zdroji pracoval. Student uznal, že se těmto zdrojům příliš nevěnoval.
Dr. Ditrych se zeptal, v čem je dané téma aktuální pro dnešní stav
poznání. Student uznal, že to není empiricky aktuální případ, ale
rámcově ho lze aplikovat na dnešní dobu – vyhýbání se konfliktu do
krajnosti. Dr. Tesař se zeptal, zda došlo k usmíření, k čemuž vede
název práce. Student uvedl, že v krátkodobém hledisku nikoliv, v
dlouhodobém nepřímo ano.
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