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1. koncepce práce
i. volba tématu, formulace výzkumné oíázky 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);

Diplomantka si zvolila téma konfliktního potenciálu diamantů jako významné komodity
v ekonomickém prostředí Sierra Leone, Volba tématu je vedena snahou o postižení
jednoho zvýznamných rysů vývoje mezinárodních vztahů po skončení studené války, jímž
jsou konflikty o zdroje probíhající v řadě zemí rozvolového světa. Na tomto příkladě pak
testuje vhodnost konstruktivistické operační metody jako nástroje analýzy.
Teoretickým základem je konstruktivistická teorie, specificky pak bezpečnostní analýza
kodaňské školy, klíčovým teoretickým konceptem uplatněným v analýzeje koncept
sekuritizace. Diplomantka poskytuje stručný přehled a zhodnocení dosavadní literatury
s analogickými výzkumnými úkoly.
Téma i zvolená metoda jsou dobře zdůvodněny, v úvodu práce náležitě představeny,
včetně logické struktury následného textu, který má v zásadě dvě části: prvníje věnována
zejm. teoretickým východiskům, jejich zasazení do kontextu vývoje oboru a jejich aplikaci
v dosavadní literatuře bezpečnostních studií, druhá je pak aplikací zvolené metody formou
případové studie na výše uvedené téma. Předkládanou práci lze považovatza původníjak
z hlediska formulace výzkumného úkolu, tak z hlediska následného zpracování,

2, zpracování tématu (výběr zdrojů pro jednotlivé aspekty zvolené problematiky,
interpretace přebíraných poznatků, argumentace, formulace vlastních poznatků,
včetně vyvození závěrů, přesnost vyjadřování; příp. práce s daty - úplnost, přesnost,
správnost postupů; konformita s projektem);

Práce jezaložena na širokém výběru relevantní sekundární literatury, znížklíčovým
titulem z hlediska použité metody je práce Buzan,Weaver, de Wílde: Security. New
Framework for is (1998). Případová studie i

,acována na základě



širokého spektra dokumentů, kdó diplornantt<á Ňe
sekuritizace. Práce s použitými zdrojije systematická a pečlivá, formulace poznatků ze
zdrojŮ získaných je zpravidla výstižná a přesná. Rozsálrlý poznámkový aparát poskytuje
velké mnoŽství doplňujících informací a vysvětleni, aniž by byla narušena srozumitelnost
hlavní linie textu. Závěry, k nimž diplomantka dospívá, jsou dostatečně argumentované a
s ohledem na cíle práce představují relevantní původní poznatky jak z hlediska tématu, tak
z hlediska použiielnosti zvolené metody.

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

Práce splňuje stanovená kritéria, použíúane zOrop
uvedeny V seznamu literatury a ostatních zdrojů. Zde nicméně u některých pramenů není
uveden zdroj, případně jsou uváděny názvy použitých dokumentů v češtině, ačkoli byl
pravděpodobně použit dokument v anglickém jazyce (např. s. 103-104).

4. stylistická a jazyková úroveň textu;

Prácejepsánakultivovanýmjazykem,bezvýraznějŠícňstytisticxl@
prohřešky - zvláště chybějící interpunkce - jsou o něco častější.

5. formální úplnost výtisku (čestné prohlášení, obsah, resumé, projekt);

Bez připomínek.

6. dílčí připomínky (pokud nejsou
aspektů práce); příp. náměty či

uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených
otázky k obhajobě;

7, celkové hodnocení (práce ne/odpovídá požadavkům kladeným na DP; ne/doporučení
Práce k obhajobě; nejsilnější, příp nejslabší stránky práce; příp. doporučení na
zvláštní ocenění [pochvala děkana za vynikající DP]);

8. navrhovaná klasifikace.

Výborně,

Práce splňuje kritéria kladená na magisterské diplomové práce, lze ji řadit k velmi zdařilým
diplomovým pracím předloženým na katedře k obhajobě, Ocenit je třeba zejména
samostatnou výstavbu výzkumného projektu, jeho soudržnost a pečlivost zpracování. Práci
proto doporuČuji k obhajobě. V závislosti na průběhu obhajoby navrhuji komisi zvážit
možnost návrhu na u děkana za vynikaiící DP.
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