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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); 
 

1) Diplomantka si jako téma své práce zvolila řešení konfliktů v mezinárodních vztazích, 
přičemž to pojala jako případovou studii konfliktu v Severním Irsku. Jak píše autorka 
v úvodu své práce, cílem je na příkladu Severního Irska prozkoumat „proces narušení 
negativní dynamiky konfliktu a její vychýlení ve směru k mírovému řešení. Předpokladem 
tohoto posunu je změna v chování jednotlivých aktérů, a tudíž bude předmětem této práce 
podrobně sledovat proces proměny a pokusit se odpovědět na otázku, proč k ní došlo.“ 
Myslím si, že diplomantka svůj cíl splnila. 
2) Autorka využívá pro problematiku řešení konfliktů v mezinárodních vztazích případovou 
studii konfliktu v Severním Irsku. Využívá přitom Wallensteenův komplexní koncept 
analýzy konfliktu. Současně pak autorka používá také „trojúhelník konfliktu“ (conflict 
triangle) a navazující analýzu příčiny konfliktu Johana Galtunga. 
3) Co se týče pramenné základny práce, autorka využila dokumentů, které se z valné části 
nacházejí na internetu. Co se týče sekundární literatury, nechybí zde žádná zásadní 
práce. 
4) Struktura textu je logická. Autorka věnovala první kapitolu metodologickému vymezení 
své práce, limitaci výzkumu dané problematiky respektive zařazení konfliktu do širšího 
kontextu. Další části jsou pak věnovány konfliktu a jeho analýze. 

 
 

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); 
 

Zpracování tématu i struktura práce jsou logické. Autorka formuluje závěry jasně, stejně 
tak bezchybně pracuje s daty. Práce odpovídá projektu. 

 
 

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

 
Bibliografie, odkazy i citace jsou na velmi dobré úrovni. 
 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

Stylistická a jazyková úroveň textu je na velmi dobré úrovni. 
 
 

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

Předložený výtisk je úplný. 
 
 

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

Nemám dílčí připomínky. 
 
 

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 odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci, proto ji doporučuji k 
obhajobě. 

 
 
8. navrhovaná klasifikace. 
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