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K diplomové práci si diplomantka zvolila mimořádně zajímavé a aktuální téma, a to 
téma Severní Koreje, jejího vývoje a současného stavu se zaměřením zejména na 
její jaderný program. Téma je nelehké, neboť např. procesy týkající se 
severokorejského jaderného programu stále probíhají a vývoj situace je jen velmi 
těžko předpověditelný. 

Práce je velmi konzistentní, dobře čitelná a podává fakta v logickém i 
chronologickém sledu, čímž dobře ilustruje jednotlivé politické kroky jak vlády KLDR, 
tak jejích partnerů, zejména KR a USA. 

Stručný historický úvod ilustruje situaci na Korejském poloostrově před zkoumaným 
obdobím a vytváří vhodný rámec, který umožňuje dobré pochopení řady motivů a 
nečekaných zvratů v dané době. 

Vlastní jádro práce, politika Korejské lidově demokratické republiky a její jaderný 
program, je opět vhodně zasazeno do kontextu současných událostí v Korejské 
republice a potažmo i USA. Diplomantka přehledně a logicky řadí jednotlivá fakta a 
dějinné události a z nich vyplývající důsledky. Doplňuje historická fakta i o teoretické 
hodnocení severokorejského režimu, jež je dále ilustrováno i v kvalitně 
zpracovaných přílohách. 

Oceňuji dále, že diplomantka se zjevně dobře orientuje v množství zdrojů a 
výzkumných materiálů a dobře s nimi pracuje. Rozšiřuje faktografické údaje 
z novinových a internetových zdrojů o řadu monografií k tématu. Velmi dobře je 
propracovaný i poznámkový aparát. 

Z drobných nedostatků práce nutno jmenovat jen občasné chyby v dataci, např. na 
str. 9 vydání rezoluce Rady bezpečnosti OSN nikoliv uvedeného 25. 6. 1950, ale 
27. 6. 1950 nebo na str. 77 k jadernému testu v KLDR chybně uvedeno září místo 
října. 

Diplomová práce Moniky Černé splňuje všechny náležitosti, a proto ji doporučuji 
k obhajobě. 
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