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Kritéria Definice Max. 
bodů 

Získané 
body 

Hlavní kritéria    

 Výzkumná otázka, 
formulace problému 

10 10 

 Teoretický konceptuální 
rámec 

30 30 

 Metodologie, analýza 
argumentace 

40 36 

Celkem  80 76 
Vedlejší 
kritéria 

   

 Zdroje 10 10 

 Styl 5 4 

 Formální kritéria 5 1 

Celkem  20 15 
    

CELKEM  100 91 
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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Cílem práce je zkoumat německý a francouzský bezpečnostní diskurz, 
konkrétně jejich vnímání změn v mezinárodním prostředí, role Ruska, 
mezinárodní, zejména evropské spolupráce a hrozeb a jejich řešení. Analýza 
tohoto diskurzu pak cílí na nalézání shod mezi oběma zeměmi, které autor 
označuje jako jednu z podmínek vzniku evropské strategické kultury.  

Právě koncept strategické kultury a diskurzivní analýza pak tvoří teoretický 
rámec práce. Autor pro něj použil dostatečné množství relevantních zdrojů 
předních autorů a prokázal jeho hluboké porozumění. Podobně je nutno 
vyzvednout i představení a aplikaci metody kritické diskurzivní analýzy, která 
využívá široké spektrum primárních zdrojů. Z hlediska teorie, metodologie a 
jejich použití je práce jednoznačně nadprůměrná.  

Argumentace autora má ale i slabší místa. Předně není jasné, proč autor do 
výzkumných otázek zařadil specificky roli Ruska, v samotné analýze se ale 
obdobně věnoval i roli Číny, kterou v závěru práce opět opomenul.  Bylo by 
jednotné vnímání Ruska pro vznik evropské strategické kultury důležitější, 
než je to v případě Číny? Autor také přichází k závěru, že němečtí aktéři 
přejímají mnoho tezí z francouzského diskurzu, je pak ale škoda, že se 
nevěnuje tomu, jak tento jednostranný vliv může ovlivnit případné formování 
evropské strategické kultury. 

 

Vedlejší kritéria: 

Práce má několik formálních nedostatků – chybí obsah, shrnutí v angličtině. 
Závěrečná bibliografie je nepřehledná, často chybí bibliografické údaje, 
používá různé fonty, obsahuje překlepy. Je proto na škodu, že autor se mnou 
práci v posledních měsících nijak nekonzultoval. 
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Výsledná známka:  

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. Je nadprůměrná především 
hlubokým porozuměním zvoleného teoreticko-metodologického rámce jako i 
samotnou analýzou. Jisté nedostatky nalezneme v argumentaci v závěrech 
práce a zejména pak v její formální úpravě. Navzdory tomu ji ale díky výše 
uvedeným přednostem navrhuji hodnotit jako výbornou.  
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