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1) Odpovídá hodnocená práce v základních rysech projektu BP? 

☒Ano, případné odchýlení je velmi omezené a práci prospívající 

☐Je patrné určité odchýlení, ale toto je vhodně vysvětleno v práci 

☐Práce se výrazně odchyluje od projektu (v cíli, struktuře, či metodologii), vysvětlení buď chybí, 
případně je neakceptovatelné 

 

V případě volby třetí možnosti stručně rozveďte:  

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

2) Hodnocení formální stránky práce (vyberte z nabízených hodnocení A-F) 

Odpovídá rozsah práce požadavkům (min 30 NS) ANO 
Je práce strukturována do navazujících logických celků s ohledem na 
definovaný cíl (výzkumnou otázku) práce? 

B 

Jazyková a stylistická úroveň práce B 
Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

B 

Úroveň zpracování tabulek, grafů, map a jiných grafických prvků - 
Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké) - 
Celkové hodnocení formální stránky práce B 
 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

Po formální stránce práce standardním způsobem splňuje základní požadavky kladené na bakalářské 
práce na FSV UK.  

 

 



3) Hodnocení odborného charakteru práce 

Práce má jasně stanovený cíl a výzkumnou otázku a jasně na tyto 
odpovídá 

D 

Struktura práce, využitá data a metody odráží systematickou snahu 
o řešení výzkumného cíle/otázky 

D 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

E 

Kvalita a (relativní) úplnost využité literatury (zdrojů) a schopnost 
s ní pracovat kriticky 

C 

Schopnost zasadit práci a její výsledky do existující literatury 
(případně aktuálních politických debat) 

E 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka D 
Celkové hodnocení obsahové úrovně Zvolte položku. 
 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

Po odborné stránce bohužel předložená bakalářská práce trpí celou řadou zásadních 
nedostatků. Stranou nechávám empirické nepřesnosti („není možné s jistotou říci […] zda 
Severní Korea vlastní funkční zařízení na obohacování uranu” – toto bylo opakovaně 
potvrzeno IAEA i nezávislými experty s velmi vysokou mírou jistoty), geografické  nepřesnosti 
(opakované zasazování Korejského poloostrova do „jihovýchodní Asie“) a zavádějící tvrzení 
směrem k literatuře, kterou se autorka zabývá („Termín proliferace je v mezinárodních 
vztazích používán výhradně v souvislosti se zbraněmi hromadného ničení“ – to rozhodně není 
pravda, termín proliferace je v mezinárodních vztazích běžně používán i v kontextu celá řady 
jiných zbraní a technologií, včetně malých/lehkých zbraní/SALW, dronů, autonomních 
zbraňových systémů, atd). Zaměřím se nicméně na tři větší problémy, které přímo souvisí s 
didaktickými cíli sledovanými na úrovni bakalářského studia, a které mě tak vedou ke snížení 
celkového hodnocení jinak poměrně slušně napsané práce. 

 

Teoretické ukotvení práce 

Jedním z klíčových požadavků kladených na kvalifikační práce v daném oboru je schopnost 
propojit teoretický aparát se smysluplným metodologickým postupem a empirickým 
materiálem. „Teoretický rámec“ této BP je bohužel nedůsledně zpracovaná mikrokapitola o 
třech stranách, kde ještě navíc celou jednu stranu tvoří definice pojmů jaderné zbraně a 
proliferace. Ačkoliv autorka slibuje, že „v této kapitole si představíme základní teorie jaderné 
proliferace“, fakticky pak pouze na jedné straně (ve dvou odstavcích) představí základní 
kontury debaty dvou autorů (Waltz/Sagan), kteří se navíc v rámci své debaty zabývají něčím 
odlišným než autorka (jejich tématem jsou systémové dopady proliferace JZ, zatímco 
autorku zajímají odlišné přístupy tří velmocí k severokorejskému jadernému programu). 
Teoretická východiska z debaty Waltz/Sagan autorka pak v celé práci nijak nevyužívá, pouze 
v závěru zmíní, že se „přiklonila k teorii Kennetha Waltze, který tvrdí, že motivací států k zisku 
jaderných zbraní je odstrašení silnějšího protivníka, v tomto případě USA“ (což sice K. Waltz 
tvrdí, ale vůbec to není ani hlavní pointou dané debaty Waltz/Sagan, ani dané BP).  



Nejblíže by tak mohla záměru práce odpovídat část 2.2 zabývající se významem režimu na 
proliferaci jaderných zbraní (z čehož by mohla potenciálně vyplývat nějaká teoretizace 
přístupu k proliferaci na základě politického zřízení zkoumané země). Nicméně: 1.) opět se 
jedná pouze o dva stručné odstavce, které nemají v žádném případě podobu uceleného 
teoretického rámce, kterého by autorka posléze systematicky využívala při aplikaci na 
empirický materiál; 2.) autorka zde nepracuje s akademickou literaturou (např. Solingen, 
Way and Weeks…), která se teoretizací vztahu mezi režimem a proliferací zabývá (jedninými 
odkazy jsou český článek o proliferaci JZ z první půlky 90. let a krátký policy článek o třetím 
severokorejském jaderném testu); 3.) i tato velmi stručná část obsahuje velmi zvláštní a 
ničím nepodložená tvrzení (např. že „vlastnictví jaderných zbraní rozvojovými státy nepřináší 
přímou hrozbu jaderného konfliktu,“ s čímž by dle mého skromného názoru mezi odborníky 
na jaderné zbraně nesouhlasil vůbec nikdo). Celkově tak autorka bohužel nebyla schopna 
zpracovat základní teoretický rámec odpovídající výzkumné otázce, zasadit ho do existující 
literatury a následně ho aplikovat v rámci případových studií.  

 

Práce s odbornou literaturou 

Dalším z klíčových požadavků kladených na bakalářské práce je schopnost provést důkladnou 
rešerši akademické literatury, vybrat vhodné texty a využít je pro cíle své práce 
odpovídajícím způsobem. V tomto směru je bohužel daná BP značně nevyvážená. V rámci 
případových studií se to autorce daří o poznání lépe než v teoretické části, kterou jsem 
diskutoval výše. Velmi kriticky jsem ovšem vnímal i například kapitolu č. 3, kde velká část 
textu je pouze kompilace obsahu podkladového materiálu pro Pražský studentský summit 
(Raus 2016). Samotný fakt, že autorka v takové míře vychází z takového zdroje je 
problematický a pro mě osobně těžko pochopitelný vzhledem k tomu, že v jiných částech 
běžně pracuje s původními odbornými texty (Clemens, Creekmore, Davenport…). Co je 
ovšem ještě větší problém je fakt, že z velké části se jedná o pouze lehce přeformulované 
celé odstavce z daného podkladového materiálu – a to v takové míře, že u diplomové práce 
bych tento způsob kompilace již hodnotil F jakožto praktiku hraničící s plagiátorstvím. Níže 
uvádím dvě ukázky z BP, které to snad vhodně demonstrují, podobný přístup tvoří 
podstatnou část dané kapitoly.  

Raus, 2016, s 6: 

Rezolucí bylo dále zpřísněno zbrojní embargo, které se týkalo všech zbraní s výjimkou ručních, 
které mohly být do KLDR prodávány po informování Rady bezpečnosti. Omezeny byly také 
půjčky, ty směly státy podle této rezoluce poskytovat výhradně z humanitárních důvodů. […] 
KLDR rezoluci označila za vyhlášení války a oznámila, že hodlá v jaderném i balistickém 
programu pokračovat, aby si zajistila svou suverenitu.  

vs. 
 
Autorka BP:  
 



Reakcí OSN na tento test bylo zpřísnění zbrojního embarga týkajícího se všech zbraní s 
výjimkou ručních, o jejichž koupi musela být Rada bezpečnosti informována. Možnost 
poskytnutí půjčky Severní Koreji byla omezena pouze na humanitární důvody. Tento krok 
pojala Severní Korea jako vyhlášení války a oznámila svou snahu pokračovat v jaderném i 
balistickém programu (Raus, 2016, s. 6). 
---- 

Raus 2016: 
Novou naději na návrat k vyjednávání o denuklearizaci pak přinesla až smrt Kim Čong-ila a 
nástup jeho syna Kim Čong-una v prosinci 2011. KLDR po těchto událostech oznámila 
uzavření centra ve městě Yongbyon, pozvala do země inspektory MAAE a přislíbila, že nebude 
provádět žádné další jaderné a balistické testy, pokud USA setrvají v produktivních 
bilaterálních rozhovorech a poskytnou zemi potravinovou pomoc.34 Slibný vývoj však i v 
tomto případě ukončilo další porušení rezolucí Rady bezpečnosti, když se v dubnu 2012 KLDR 
znovu pokusila vystřelit na oběžnou dráhu vlastní satelit.35 V prosinci pak přišel další test 
balistické rakety dlouhého doletu, která poprvé dokázala vynést na oběžnou dráhu satelit 
KLDR, který však nikdy nezačal vysílat žádný signál.36 Mnohem důležitější ovšem bylo, že 
země tímto úspěchem demonstrovala kvalitu vlastních raketových nosičů. 
 

vs. 

Autorka: 

Po smrti Kim Čong-ila v roce 2011 nastoupil do vedení Korejské lidově demokratické republiky 
jeho syn Kim Čong-un, s čímž přišla do mezinárodních vztahů naděje na návrat k vyjednávání. 
Inspektorům IAEA byl umožněn vstup do země a zároveň bylo přislíbeno, že Severní Korea 
nebude provádět žádné další jaderné ani balistické testy pod podmínkou potravinové pomoci 
z USA. Zdánlivě slibný vývoj byl ovšem přerušen v dubnu 2012, kdy došlo k neúspěšnému 
pokusu o vystřelení vlastního satelitu na oběžnou dráhu. Další pokus o vynesení 
severokorejského satelitu na oběžnou dráhu proběhl v prosinci téhož roku, tentokrát se test 
balistické rakety povedl. Satelit sice nikdy nezačal vysílat signál, ukázala se tím ale kvalita 
raketových nosičů KLDR (Raus, 2016, s. 7). 

---- 

Výběr případů a význam daných zjištění 

Třetím velkým problémem je samotný zaměr BP, výběr případů a z toho vycházející výsledky 
práce, které asi mohou těžko někoho překvapit. Vzhledem k absenci teoretického rámce a 
sytematického metodologického postupu se fakticky jedná o pouhou kompilaci informací ze 
sekundární literatury a obecnou deskripci přístupu tří velmocí k jadernému programu KLDR, 
která není schopna přinést jakkoliv unikátní perspektivu na danou problematiku. Většina 
závěru ohledně rozdílného přístupu těchto tří států je v rámci oboru v zásadě common 
knowledge (zjištění, že Spojené státy zaujímají tvrdší postup vůči KLDR než Čína nebo Rusko 
asi těžko může kohokoliv kdo se alespoň trochu zajímá o mezinárodní vztahy nějak 
překvapit…) a celkově ta práce postrádá přidanou hodnotu oproti již existujícím shrnujícím 
policy textům (které ovšem často lépe pracují s primárními zdroji i sekundární literaturou). Je 



to velká škoda, protože autorka v daných „případových studiích“ rozhodně demonstruje 
určitý potenciál, který by mohl za jiných okolností přinést zajímavé výsledky.   

 

4) Shrnující komentář hodnotitele (POVINNÉ!), celkový dojem z práce s vyzdvihnutím silných a 
slabých stránek práce a jejich relativního poměru (max 1800 znaků). Zejména v případě 
hodnocení A či E/F jasně odůvodněte Vaše hodnocení. 

Po formální stránce autorka naplnila požadavky kladené na bakalářské práce v daném oboru, 
v některých částech pak demonstruje stylistickou zručnost a zájem o danou problematiku. Po 
odborné stránce však došlo k několika zásadním pochybením, ať už se jedná o absenci smysluplného 
teoretického rámce a metodologického postupu napojeného na výzkumnou otázku, aplikaci teorie na 
empirický materiál, problematické praktiky ohledně práce s odbornou literaturou v některých 
specifických částech, nebo o samotný zaměr práce, výběr případů a význam daných zjištění. Práci 
k obhajobě nicméně doporučuji.  

 

 

5)  Nepovinné, v případě nejasností uveďte otázku/y, ke kterým by se měl autor práce 
vyjádřit v průběhu obhajoby:  

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Celkové hodnocení: 

Práci k obhajobě Doporučuji 

V případě nedoporučení prosím vždy stručně uveďte hlavní důvody nedoporučení 

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Navrhuji hodnotit: D 

Ve výjimečném případě nejednoznačnosti hodnocení stručně uveďte hlavní bod, který podmiňuje 
lepší/horší hodnocení (max 600 znaků) Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Datum: 30. 5. 2022 Podpis: _______________________ 
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