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

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

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

provázanost);

Oponent není expertem na téma zpracované v hodnocené práci, nicméně jeho volba se 
jeví vhodná, protože v České republice se dané problematice skoro nikdo nevěnuje. 
Tématika zpracovaná v diplomové práci je relevantní i z hlediska zahraničního výzkumu 
vzhledem k vlastnímu, byť omezenu, výzkumu přímo v Iránu.

Teoretické ukotvení je vzhledem k charakteru zkoumané problematiky dostatečné, byť 
jeho zpracování je občas příliš postaveno na shrnujících přehledech teorií a ne na 
původních textech klíčových teoretiků MV. Není také příliš propojena část věnovaná 
aplikací teorií MV a část věnovaná analýze role public diplomacy.

Volba zdrojů je až na výše uvedenou výtku u teorií MV na velmi dobré úrovni. Struktura 
práce je celkově v pořádku, ale práce v podstatě řeší dva problémy -  aplikaci teorií MV a 
roli public diplomacy, které jsou propojené pouze částečně, byť obě jsou sami o sobě 
přínosné.______ ________ _________________________________ ____________________ _

2. zpracování tématu (výběr zdrojů pro jednotlivé aspekty zvolené problematiky, 
interpretace přebíraných poznatků, argumentace, formulace vlastních poznatků, 
včetně vyvození závěrů, přesnost vyjadřování; příp. práce s daty -  úplnost, přesnost, 
správnost postupů; konformita s projektem);

| Relevantní teorie MV by mohli být více rozpracovány, s využitím původních děl klíčových |



[I představitelů neo-liberalismu i neorealismu. Autorka totiž v práci provádí interpretaci na 
druhou, neboť sama interpretuje shrnutí od jiných zahraničních či českých autorů.

Více prostoru než jeden odstavec by mělo být věnováno kapitole EU-Iranian trade relations, 
kvůli jejich praktickému dopadu na (ne-)akce EU proti Iránu a obecněji i kvůli významu, který 
mezinárodnímu obchodu přiřazují neoliberální teorie MV.

Část práce věnované public diplomacy a její možné roli při snižování bezpečnostního rizika 
íránského nukleárního programu v případě spolupráce EU a USA považuji za velmi 

1 zajímavou a dobře zpracovanou.

3. standardy vědeckého textu (bibliografie, odkazy, citace);

Bez připomínek.

4. stylistická a jazyková úroveň textu;

Bez připomínek.

5. formální úplnost výtisku (čestné prohlášení, obsah, résumé, projekt);

i Bez připomínek.

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

Jak autorka hodnotí změnu strategie USA vůči Iránu za administrativy B. Obamy? Diskutujte 
I z hlediska Vaší analýzy teorií MV i role public diplomacy.

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]);

1 Práce odpovídá požadavkům kladeným na DP a proto ji doporučuji k obhajobě.

8. navrhovaná klasifikace.

1 Přes výše uvedené výhrady navrhují hodnocení výborně v případě zdařilé obhajoby, 
i Autorka totiž napsala v podstatě dvě práce na dvě zajímavá témata.
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