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Posudek na magisterskou diplomovou práci zpracovanou na katedře mezinárodních 
vztahů IPS by měl obsahovat Vaše vyjádření k následujícím bodům. Při zpracování 
posudku můžete použít následující část tohoto souboru, kde vyplníte své hodnocení do 
jednotlivých polí. 
 

 
Jméno diplomanta/ky 

Iva Kudláčková 
  
Název práce 

The Current Position of the United States in the International System: What Security 
Policy? 
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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); 
 

i. Cílem práce je identifikovat rozdíly v americké bezpečnostní politice v období 
administrativy Bushe mladšího a Obamovy administrativy. Autorka formuje následující jasné 
výzkumné otázky: 1) jaké jsou rozdíly v bezpečnostní politice obou uvedených administrativ, 
2) jaké faktory mohou podle zvolených teorií tyto rozdíly vysvětlovat, 3) jaké z těchto faktorů 
vysvětlují rozdíly nejlépe. Jde o zjevně důležité téma, které vlastně není až tak často 
rozebíráno systematickým a teoreticky podloženým způsobem, který zvolila autorka. 
V tomto smyslu lze tedy téma chápat jako přiměřené a i do značné míry původní. 

 
ii. Práce vychází z vhodného teoretického základu. Ten představují současné hlavní 
teoretické přístupy v mezinárodních vztazích – realismus, liberalismus a konstruktivismus 
a jejich konkrétní varianty. Práce využívá i jasnou a vhodnou metodu – dobře známou 
komparativní „metodu rozdílu“.   
 
iii. Zdroje jsou vhodně zvolené z hlediska rozsahu i obsahu. Autorka pracuje s klíčovými 
pracemi vztahujícími se jak k současné bezpečnostní politice USA, tak ke zvoleným 
teoretickým přístupům.  
 
iv. Struktura textu je v pořádku. 
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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 této diplomové práce má velmi vysokou úroveň. Samotný popis bezpečnostní 
politiky obou administrativ je systematický, dobře strukturovaný. Je jasné, že na 50 
stránkách, které měla autorka pro realizaci tohoto dílčího cíle k dispozici, má popis americké 
bezpečnostní politiky místy trochu zkratkovitý charakter. Nicméně uvedený dílčí cíl se jí daří 
naplnit - nabízí konkrétní zjištění ohledně rozdílů mezi oběma administrativami v několika 
klíčových dimenzích bezpečnostní politiky. 
 
Vyzdvihnout je dále třeba především výše zmíněný teoretický a metodologický základ práce. 
Neméně kvalitní je však i jeho využití. Autorka pracuje systematicky se všemi použitými 
přístupy, odvozuje z nich hypotézy, které testuje a tím prověřuje relevanci zvolených 
přístupů. Se všemi přístupy pracuje vyváženě a dostatečně podrobně.  
 
Práce dospívá i ke konkrétním a podloženým závěrům: rozdíly mezi oběma administrativami 
lze objasnit pouze s přihlédnutím ke konstruktivistickému vysvětlení.  
 
Ocenit je třeba i rozsah práce – konkrétně 167 normostran. Na jednu stranu je tento rozsah 
na diplomovou práci až přílišný a práci by asi přispělo, pokud by šla méně do šířky a více do 
hloubky. Nicméně je potřeba ocenit, že autorka byla schopna vypracovat kvalitní text 
v takovém rozsahu, rozpracovat téma takto do šířky. Svědčí to minimálně o jejím velkém 
zájmu o téma a o její schopnosti se tématu uceleným způsobem věnovat.  
 
K slabším místům práce patří výběr konkrétních proměnných zastupujících jednotlivé teorie 
a jejich operacionalizace. Např. v souvislosti s realismem by bylo vhodné rozpracovat 
podrobněji koncept moci, co konkrétně pod ním v práci autorka rozumí, více odůvodnit 
vazbu mezi mocenskými kapacitami a unilateralismem a objasnit způsob měření moci. 
V souvislosti s liberalismem jsou akcentovány instituce namísto ideologické orientace 
administrativ, která by však mohla rozdíly mezi nimi vysvětlit lépe. Také závěr, podle 
kterého USA v době působení Obamy změnily svou bezpečnostní politiku především díky 
proměně charakteru Iráku, je asi příliš nadsazený.  
 

 
 

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

v pořádku.  
 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

 
v pořádku.  
 

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

v pořádku 
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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]); 
 

Zpracování této diplomové práce má velmi vysokou úroveň. Již samotný rozsah práce (167 
normostran) ukazuje na schopnost autorky zpracovat rozsáhle a kvalitně určité téma a na 
její velký zájem o téma (byť by možná bylo vhodnější, pokud by práce šla trochu méně do 
šířky a více do hloubky). Autorka formuje jasné výzkumné otázky, vychází z vhodného 
teoretického a metodologického základu. Nabízí dobrý popis bezpečnostní politiky obou 
administrativ i systematické testování zvolených teorií a její analýza ústí v určitý závěr. 
Jedinou zásadnější výhradu mám  k výběru některých konkrétních proměnných 
zastupujících jednotlivé teorie a jejich operacionalizaci (tyto „nedostatky“ se pak přiměřeným 
způsobem samozřejmě promítají i do závěru práce, který se díky nim jeví být trochu 
jednostranný). Přesto však mohu rád a jednoznačně konstatovat, že tato diplomová práce je 
celkově zpracována nadprůměrně kvalitně, doporučit práci k obhajobě a navrhnout její 
hodnocení stupněm výborně. 

 
 

 
8. navrhovaná klasifikace. 

 
„výborně“ 
 
 
datum       podpis 
 
2. 6. 2012  
 
 
 


