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Jazyk práce: čeština
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Průběh obhajoby: Student představil téma své diplomové práce. Představil svůj
původní záměr analyzovat jednotlivé geopolitické školy a jejich roli
v myšlení o ukrajinské geopolitice. Uvedl, že ho ke změně nicméně
dovedl nedostatek dat, ukrajinských spisovatelů je podle něj velmi
málo. Z toho důvodu prý výrazně změnil smysl své práce, rozhodl se
pro systematizaci ukrajinských myšlenek. Představil výzkumnou
otázku, uvedl, proč téma své práce pokládá za relevantní. Zmínil
důležitost pozice velmocí v myšlení o ukrajinských geopolitických
přístupech. Komise vstoupila otázkou na výběr autorů a stručné
shrnutí zjištění. Student reagoval, že jeho práce se skládá ze tří částí,
stručně je představil, zmínil klíčové autory, kriticky zhodnotil jejich
pozici, pokusil se o jejich srovnání. Zhodnotil vlastní přínos práce.
Přítomný vedoucí práce dr. Romancov představil vlastní posudek.
Komise představila oponentní posudek dr. Kofroně. Student reagoval
na oponentovu kritiku úvodu práce, vyzdvihl délku práce. Vyjádřil se
k absenci některých cizojazyčných zdrojů, uvedl, že studoval
primární práce a nepotřeboval využívat další texty. Uvedl, že
geopolitika na Ukrajině je celkově analyzována velmi skromně.
Student uvedl, že absenci anglickojazyčných zdrojů lze odůvodnit
tím, že se nepokouší o komparaci ukrajinské a anglickojazyčné
geopolitické školy. Opakovaně zmiňoval nedostatek potřebných dat.
Komise upřesnila, že dr. Kofroň vytýká, že debata nekomunikuje s
mezinárodními geopolitickými školami. Student tuto námitku
částečně uznal. Uvedl, že jeho práce má kvůli absenci dat
nezpochybnitelný přínos.
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