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1. koncepce práce
i. volba tématu, formulace výzkumné otázky a jejich zdůvodnění; 

přiměřenost, původnost;
ii. teoreticko-metodologické ukotvení -  výběr a zdůvodněni; metoda 

zpracování;
¡ii. volba zdrojů, kritický rozbor literatury, příp. dalších použitých zdrojů; 
iv. struktura textu (úplnost, správnost a přiměřenost členění, logická 

provázanost);

| Autorka si stanovila poměrně ambiciózní téma své diplomové práce, které je však nutné !
ocenit za jeho originalitu. Ačkoli se může zdát, že téma hrozby iránského jaderného 

j programu je běžně diskutovaným problémem, stejně jako reakce mezinárodního 
ij společenství, množství akademických publikací věnujících se tomuto tématu není příliš 
S široké. Originalita autorčina rozhodnutí však spočívá zejména ve volbě výzkumných otázek 

-  jejich počtu a vzájem ného propojení -  a současně i metodologie, s niž přistoupila k jejich 
zkoumáni.

Rozhodnutí dokázat základní hypotézu (tedy že zaměření se na veřejnou diplomacii 
směrem k íránské populaci jako součást společné EU-US strategie vůči Iránu může snížit 
bezpečnostní hrozbu) na dvou poměrně odlišných okruzích otázek a se dvěma různými 
metodologickými přístupy je pravděpodobně na celé práci nejzajímavější. Tento přístup je 

j samozřejmě současné velice riskantní, ale autorka se s ním vypořádala velice dobře.
Nejprve zúžila časové období zkoumání daného tématu na léta 2006-2008, o nichž věděla, 
že v nich došlo k poměrně výrazné změně ve stylu přístupu mezinárodního společenství 
vůči Iránu. Současně vymezila objekty svého zkoumání tak, že je  v daném časovém 
období bylo možné dobře sledovat a popsat jejich činnost. Zúžení aktérů na EU a USA její 
metodologický přístup výrazně zjednodušilo. Metoda zpracování obou okruhů výzkumných 
otázek je pak ve své detailnosti a přístupu skoro technicistní, ačkoli tento přístup nijak 
neubírá stylistické kvalitě textu samotného.



jj První část práce využívá neo-neo debatu ke stanovení míry koordinace přístupu obou 
i aktérů k Iránu a to za dalšího konkrétního vymezeni zkoumaného tématu na oblast režimu 

nešíření jaderných zbrani (platforma zejména MAAE). Druhá část se věnuje oblasti veřejné 
diplomacie a specifického přístupu cbou aktéru k ni. Metodou zkoum ání je  tentokráte 
výzkum, který autorka prováděla přímo v Iránu a rovněž rozborem primárních a 
sekundárních zdrojů.

Při takto strukturované práci bylo pro autorku samozřejmě výzvou udržet koherentnost 
i nejen textu samotného, ale především svých argumentů což se jí dle mého názoru 

podařilo. Text se znovu a znovu vrací k položeným otázkám, nicméně poskytuje i dostatek
\ souvislosti a informaci o celkové problematice iránského jaderného programu Ačkoli 
l zejména druhá část textu neni ve své podstatě nijak obsáhlá, logicky zapadá do celého 
} kontextu práce

zpracování tématu {vybér zdrojů pro jednotlivé aspekty zvolené problematiky, 
interpretace přebíraných poznatků, argumentace, formulace vlastních poznatku, 
včetně vyvození závěru, přesnost vyjadřováni; příp. práce s daty -  úplnost, přesnost, 
správnost postupu; konformita s projektem);

Volba zpracování tématu je  místy až striktně výzkumná a tento přistup zjevně ovlivnil 
celkový výběr zdrojů i předkládané argumenty. Lze říci. že ve svých závěrech práce neni 
příliš objevná, jeji přinos však spočívá zejmena v důkladném prozkoumáni daného tématu 
a metodologickém přístupu ke kladeným otázkám Nenárokuje si objevnost, pouze 
poukazuje na možné slabé místo přístupu mezinárodního společenství k řešení hrozby 
iránského jaderného programu a jeho bezpečnostních implikaci. Ve zvoleném přístupu a 
ambicích je práce homogenní a argumentačně bohatá. Autorka se kromě úvodu a závěru 
spíše vyhýbá přímým soudům a soustředí se na formulaci zjištění a logickou výstavbu 
svých celkových argumentu.

standardy vědeckého textu {bibliografie, odkazy, citace);

Práce uvádí poměrné obsáhlou bibliografii, která je však citována korektně a v souladu 
s pravidly vědeckého textu. Na tomto místě lze pravděpodobně uvést jediný formální 
nedostatek, kterým je neúplné zpracování obsahu práce: ten je nejen uveden bez odkazů 
na příslušná čísla stran, ale při jeho obsáhlosti by mu rovněž prospělo i výraznější členěni \ 
{využiti typu písma, tučného zdůrazněni kurzivy, apod.).

4 stylistická a jazyková úroveň textu;

Práce je napsána v angličtině nicméně její stylistická úroveň je vysoká a prokazuje znalost 
jazyka ze strany autorky. Ačkoli text není zcela prost chyb. jsou nepříliš četné a nikterak, 
nenarušuji jeho celistvost a čtivost Použity jazyk, obraty a výrazy navíc naprosto 
odpovídají typu textu (akademická práce).

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

D lem ých znalostí splňuje práce všechny formální nálež itosti. ... ......



6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených 
aspektů práce); příp. náměty či 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]);

Práce Bc. Hany Biriczové odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci a z tohoto 
důvodu doporučují její práci k obhajobě. Nejsilnějšími stránkou práce je bezesporu způsob 
zpracování, metodologie a teoretické zakotvení. Vysoce hodnotím í jazykovou a 
stylistickou úroveň.

8. navrhovaná klasifikace.

| Výborný.
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