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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);

Diplomantka si zvolila téma interpretace tradičních teorií státu v kontextu teorií
mezinárodních vztahů z perspektivy feministické politické teorie. Feministická teorie je
dosud v oboru považována za okrajovou perspektivu, která plní funkci kritické reflexe
směrů hlavního proudu. Lze proto přivítat práci, která usiluje o rozkrytí genderové
tendenčnosti tradičních teorií, na kterých staví hlavní etablované směry oboru.
Výběr tématu je dobře zdůvodněn. Práce je založena na širokém výběru sekundární
literatury, s jejíž pomocí diplomantka rozkrývá metodou dekonstrukce jednotlivé aspekty
vybraných tradičních teorií.
Struktura práce odráží primárně zaměření na tři nejvlivnější směry feministické teorie
v mezinárodních vztazích, liberální, standpoint a postmoderní feminismus.
Formulace cílů práce je pregnantní, metoda a postup jsou jasně vymezeny.

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);

Diplomantka staví na širokém výběru relevantní feministické literatury, jejíž postupy slouží
jako inspirace pro analýzu zkoumaných teorií, zároveň je však podrobuje vnitřní kritice.
Argumentace je uměřená, je výsledkem aplikace analogických postupů feministické
literatury s přesahem, který je výsledkem snahy o vlastní přístup k formulaci vazeb mezi
jednotlivými aspekty zkoumaných teorií ze zvolené perspektivy.
Diplomová práce byla zpracována v souladu se schváleným projektem.



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

Práce splňuje kritéria požadovaná standardy.

4. stylistická a jazyková úroveň textu;

Jazyková a stylistická úroveň textu je na velmi dobré úrovni.

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

Předložený výtisk práce je úplný.

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

Otázka k obhajobě: Zhodnoťte místo feministických teorií v současném oborovém
diskurzu.

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 splňuje kritéria stanovená pro magisterskou diplomovou práci. Krom promyšlené
argumentace oceňuji i osobní zaujetí, se kterým diplomantka k tématu v práci přistupovala a
díky němuž je práce textem, který má schopnost zainteresovanou čtenářku/
zainteresovaného čtenáře zaujmout.
Práci doporučuji k obhajobě.

8. navrhovaná klasifikace.

Navrhuji práci klasifikovat jako výbornou.
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