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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 jako téma své diplomové práce zvolila: Mezinárodní sankce OSN vůči
Íránu; čemuž odpovídá i položená výzkumná otázka: Jaká je úspěšnost sankcí jako
nástroje nešíření jaderných zbraní v případě íránského jaderného programu.
Výzkumná otázka je v diplomové práci podpořena jak teoretickým výkladem, nezbytným
historickým exkurzem, tak i praktickými příklady z oblasti mezinárodní politiky. Diplomantka
řeší otázku efektivity sankcí a po důkladné analýze problematiky dochází k závěru, že
i přes ekonomickou a politickou izolaci Íránu je efekt sankcí nízký, neboť zatím nedošlo
k zásadní změně ve směřování íránského jaderného programu. V diplomové práci jsou
uvedeny důvody nízké efektivity mezinárodních sankcí.
Téma diplomové práce i položená výzkumná otázka je v diplomové práci řádně
zdůvodněna. Diplomová práce je původním a logicky strukturovaným odborným textem.
Diplomantka při psaní práce prokázala znalost a orientaci v oblasti mezinárodních sankcí.
Seznam použité literatury je dostatečně rozsáhlý a obsahuje i řadu odborných monografií
a článků z odborného periodického tisku, nechybí ani relevantní rezoluce Rady
bezpečnosti Organizace spojených národů.

1

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);
Diplomová práce se zabývá problematikou účinnosti sankcí, které mezinárodní
společenství používá jako prostředku k zamezení šíření jaderných zbraní. Diplomantka se
v práci konkrétně soustředila na sankce mezinárodního společenství, a jeho hlavních
aktérů, zaměřené vůči Íránu a jeho jadernému programu.
Diplomantka se v úvodu práce obecně zabývá mezinárodními sankcemi a úlohou Rady
bezpečnosti OSN v oblasti ochrany mezinárodního míru a bezpečnosti (kapitola VII Charty
OSN). Následuje podrobný kritický rozbor íránského jaderného programu od jeho počátků
až do současnosti, v rámci kterého diplomantka popisuje vývoj pozic Íránu, ostatních
relevantních států a Mezinárodní agentury pro atomovou energii během celého
sledovaného období. V této části diplomové práce diplomantka popisuje i motivy a důvody
Íránu, proč se rozhodl zahájit svůj jaderný program. V diplomové práci jsou rozebrány
i jednotlivé rezoluce Rady bezpečnosti týkající se íránského jaderného programu, které
jsou vzhledem k tématu práce její nezbytnou součástí. V druhé části práce se diplomantka
věnuje samotné implementaci sankcí jednak Rady bezpečnosti OSN, a jednak jednotlivých
důležitých aktérů mezinárodní politiky (USA, Evropské unie, Japonska, Ruska a Číny) vůči
Íránu. Diplomovou práci uzavírá kapitola o hodnocení účinnosti sankcí, v níž je podrobně
rozebrán jejich dopad a účinnost. Diplomová práce poskytuje komplexní rozbor zkoumané
problematiky.
Diplomantka prokázala znalost předmětné problematiky i schopnost kvalitní argumentace.
Diplomová práce tvoří kompaktní logicky strukturovaný celek. Diplomová práce odpovídá
schválenému projektu, na jehož základě byla vypracována.

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

Diplomová práce splňuje standardy vědeckého textu. Obsahuje bohatou bibliografii
k tématu práce včetně dostatečného množství odkazů a citací.

4. stylistická a jazyková úroveň textu;

Diplomová práce odpovídá po stylistické i jazykové stránce požadavkům na ni kladeným.

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

Diplomová práce je formálně úplná.
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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]);

Diplomová práce odpovídá požadavkům na ni kladeným a doporučuji ji k obhajobě.

8. navrhovaná klasifikace.

Diplomovou práci navrhuji klasifikovat jako výbornou.

datum

podpis

01. června 2011

JUDr. Miroslav Pulgret, Ph.D.
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