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Kritéria Definice Max. 
bodů 

Získané 
body 

Hlavní kritéria    
 Výzkumná otázka, 

formulace problému 
10 9 

 Teoretický konceptuální 
rámec 

30 27 

 Metodologie, analýza 
argumentace 

40 36 

Celkem  80 72 
Vedlejší kritéria    
 Zdroje 10 8 
 Styl 5 5 
 Formální kritéria 5 4 

Celkem  20 17 
    
CELKEM  100 89 
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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Autor práce si v úvodnej časti jasne stanovuje ciele práce v podobe analýzy vnímania 

bezpečnostného prostredia zo strany dvoch kľúčových členských štátov Európskej únie. 

Svoju analýzu zakladá na skúmaní strategického diskurzu oboch spomenutých štátov 

prostredníctvom konceptualizácie ich rolí ako v širšom svetovom kontexte, tak 

aj v regionálnom európskom. Odrazovým bodom štúdie sú štyri jasne stanovené otázky. 

Z teoretického pohľadu sa autor zameriava na prácu s konceptom strategickej kultúry, čo je 

v kontexte stanovených cieľov rozhodne vhodný krok.  

Z metodologického pohľadu tvorí kostru výskumu diskurzívna analýza, presnejšie kritická 

diskurzívna analýza. Oceňujem užší výber metódy, ktorá vhodne dopĺňa teoretické 

predpoklady konceptu strategická kultúra. Práca cituje popredných autorov tohto 

metodologického zamerania. 

Empirická časť výskumu poukazuje na autorove hlboké poznanie v témach konceptualizácie 

hrozieb v strategických dokumentoch skúmaných krajín. Konceptualizácia jednotlivých 

hrozieb je vykonaná kvalitne.  

Ako jeden z nedostatkov výskumu by som uviedol záverečnú časť práce. Kapitola venujúca 

sa komparácii by podľa môjho názoru predpokladala prácu so zvolenými aspektami 

bezpečnostnej politiky (stupeň ambice ; orientace ; ochota použít sílu). Autor sa tiež v práci 

venoval okrem Ruska aj Číne, avšak záver tomu nezodpovedá. Kapitola s titulom záver tiež 

miestami pripomína kapitolu komparace. Navonok to vzbudzuje dojem „recyklácie“ už 

spomínaného textu.  

Navzdory nedostatkom hodnotím prácu autora ako veľmi kvalitnú, pričom po určitých 

úpravách by autor mohol uvažovať aj o jej publikovaní. 
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Vedlejší kritéria: 

Z hľadiska formálnych kritérií práca zodpovedá úrovni diplomovej práce, pričom 

autor pracuje s množstvom primárnych zdrojov v podobe strategických dokumentov 

oboch krajín v pôvodných jazykoch.  Jediným nedostatkom práce je formálna úprava 

bibliografie, ktorá z môjho pohľadu nie je vhodná. Práca je napísaná zrozumiteľným 

štýlom a môže byť vhodným zdrojom informácií i pre čitateľov, pre ktorých je téma 

cudzia. 

Celkové hodnocení: 

Na základe vyššie uvedených argumentov odporúčam prácu obhájiť s výsledným 
hodnotením B. 

Výsledná známka: B 

Podpis: 
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