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95 stránek vlastního textu 243,552 znaků vč. mezer

1. koncepce práce
i. volba tématu, formulace výzkumné otázky a jejich zdůvodnění;

přiměřenost, původnost;
ii. teoreticko-metodologické ukotvení - výběr a zdůvodnění; metoda

zpracování;
iii. volba zdrojů, kritický rozbor literatury, příp, dalších použitých zdrojů;
iv. struktura textu (úplnost, správnost a přiměřenost členění, logická

provázanost);

PředloŽená diplomová práce Tomáše Mužíka zqímavým způsobem zpracovává aktuální
téma bezpeČnosti v Afghánistánu a StředníAsii. Autorovi se zde podařilo najít vlastní pohled
na danou problematiku. Svou argumentaci navíc podložil kvalitním metodologickým a
teoretickým rácem. Z vysoké kvality práce je patrné, že autor jeví o danou problematiku
dlouhodobý zalem, což dokládá i vynikající faktografické úrovně práce, která u nás nemá
obdoby. TomáŠ Mužík pracuje s původními teoretickými koncepty, mj. i těmi, které jsou
dosud v ČR málo známé, které aplikuje na regionálni úrovni,

Autor svoji práci zahajuje mnohovrstevným teoreticko-metodologickým úvodem; následně
se věnuje analýze současného stavu ve výzkumu problematiky, kde dokládá znalost
Širokého spektra původních prací. Jádrem práce je analýza bezpečnosti a konfliktních
dynamik, které propojujíAfghánistán a Tádžikistán, Po upřesnění metodologických a
teoretických východisek autor přechází k analýze strukturálních faktorů afghánsko-
tádŽického bezpečnostního konfliktu. Autor svůj analytický záměr brilantně absolvuje s
pouŽitím rozliČných konceptů jako alternativní mocenské struktury (kmenová a klanová
politika), politika identity, warlordismus, kterym dosud v české odborné literatuře nebylo
věnováno mnoho místa, která však nalézají svou platnost v oblasti bezpečnostních studií a
výzkumu konfliktů.



o stránce ob_sahové, tak i

po stránce formální. Výklad problematiky je ucetený, argument1"" f ::3:.119r^':]:i'_:,
ia#[ ř "';ffi;; se zadáním projektú.'Argur"ňt".ele vyvážená; velkým přínosem textů

ie formulace vlastních poznatků Ř tématu, o ňerz dosuó nebylo vydáno mnoho,kvalitních
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deskriptivní analýzou s aplikací široké škály relevántních teoretických PřístuPŮ.. Autor ve své

diplomové práci prokázaiodbornou orientati v problematice i schopnost vYuŽÍt PoznatkY

získané v průběhu studia při samostatném zpracování konkrétního tématu,

2. zpracování tématu (výběr zdrojů pro jednotlivé asp_ekty zvolené problematiky,

interpretac" pr"úii"ných poznátr'ů, .igur"ntace,-formulace vlastních poznatků,

včetně vyvození závérů, přesnost vyja-dřování; příp. práce s daty - úplnost, přesnost,

správnost postupů; konformita s projektem);

6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako 9ou9ást hodnocení výše uvedených

aspeXtů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě;

7. celkové hodnocení (práce ne/odpovídá požadavkům kladeným na DP; ne/doporučení

práce k obhajobě; Ň.irn"tsi, př,lp. neistáusr stránky_.práce; příp. doporučení na

zvláštní ocenění [pochvala děkana za vynikající DP]),

3. standardy vědeckého textu (biblio9rafie, odkazy, citace);

práce odpovídá požadavkům kladeným na vědecké texty (bibliografie, odka.zl1, citace), Je

třeba ocenit originální schémata a mapy, ktenými autor doprovodilteoretická i empirická

4. stylistická a jazyková úroveň textu;

Ačkoliv ie text psán v angličtině, stytisticxa a jgly\o:Yji]!o,_ veň te>ctu je mimořád

5. formální úplnost výtisku (čestné prohlášení, obsah, resumé, projekt);
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dílóí připomínky k textu nemám.

Vřele doporučuii tuto vynit<ající diplo

8. navrhovaná klasifikace.
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