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Criteria Definition Maximm Points 

Major Criteria    

 Research question, 
definition of objectives 

10 7 

 Theoretical/conceptual 
framework 

30 20 

 Methodology, analysis, 
argument 

40 23 

Total  80 50 

Minor Criteria    
 Sources 10 7 

 Style 5 3 
 Formal requirements 5 5 

Total  20 15 
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Evaluation 

Major criteria: 

Předkládaná práce se zabývá často diskutovaným problémem vnímáním 
ruské hrozby v ČR. Předem je třeba zmínit, že se jedná o velmi široké téma, 
jehož zpracování pravděpodobně jde za rámec DP. 

Autor svůj výzkum zasadil do konstruktivistického rámce a hodlal využít 
metodologii diskurzivní analýzy. Teoretické ukotvení je spíše kontextuální, 
konkrétní koncepty ale nelze nalézt ani v metodologické části (resp. nejsou 
vhodně vytaženy). Na druhou stranu práce obsahuje operacionalizaci 
kategorizující linie ruské hrozby. 

Z analytického pohledu autor rozděluje diskurz na politický a 
administrativní (smysl druhého je v očekávaném kontrastu mezi 
relevantními ministerstvy a Hradem). Ve všech kontextech pak sleduje 
diskurz v rámci kategorií představených v kapitole operacionalizace. 

Samotné provedení výzkumu vnímám jako dostačující. Práce je empiricky 
celkem poctivě zpracovaná jakkoli chybí jasnější časové vedení i důraz na 
srovnatelnost zdrojů. Práci by také prospěla silnější interpretační 
schopnost, jakkoli se tato celkem projevuje v prezentaci závěrů výzkumů, 
které jsou z práce zajímavě vytaženy. 

 

Minor criteria: 

Z jazykového hlediska by práci prospěla korektura, o zdrojích již byla řeč 
výše. Formálně je práce zcela v pořádku. 

 

Overall evaluation: 

Autor si vytyčil poměrně složitý úkol, který dokázal pouze částečně naplnit. 
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Na druhou stranu práce představuje celkem solidní počin ve smyslu 
analýzy percepcí politických a administrativních aktérů, která přinesla i 
některé méně intuitivní výstupy. V mnoha ohledech jde správným směrem, 
jakkoli provedení má své limity. I přes uvedenou kritiku, práci lze doporučit 
k obhajobě.  

Suggested grade:  

Dobře 

Signature: dr. Vít Střítecký 

 


