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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); 
 

Téma aktuální, formulace hypotéz adekvátní, teoreticko-metodologické zpracování vhodné  
 

 
 

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); 
 

Základní teze (Obamova politika jako zásadní změna kurzu USFSP, nárůst 
multilateralismu a méně orientovaná na vedení válek), která následně slouží jako 
východisko pro formulaci hypotéz a jejich následnému testování, mi přijde nepřesvědčivá a 
hlavně empiricky neprokázaná (ač částečně zahrnuty v textu samotném, pro formulaci 
základních charakteristik USFSP pod Obamou jsou vytěsněny empirické důkazy o opaku - 
např. dynamika kampaně v Afghánistánu a související Obamova politická kalkulace, 
bezprecedentní používání nekonvenčních zbraňových systému u Obamy, politické jednání 
USA v NATO a pozice USA vůči NATO jako takovému). U jinak zcela jednoznačně 
nadstandardně kvalitní diplomové práce je toto překvapivé. Co se týče teoretického, 
metodologického a empirického tématu, práce jednoznačně převyšuje standard diplomové 



práce.  
 

 
 

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

Citace, práce s literaturou i výběr literatury jako takový je nadstandardní  

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

 
Kvalitní  

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

 

 
Vše obsahuje 

 
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]); 
 

 
Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě   

 

 
8. navrhovaná klasifikace. 
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