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Posudek oponenta bakalářské práce 
 
 
Student Pevel Šára vypracoval bakalářskou práci nazvanou “Šestistranné rozhovory: cesta k 
vyřešení severokorejského jaderného problému?”.   
 
Tato bakalářská práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol nazvaných: OKOLNOSTI 
VZNIKU ŠESTISTRANNÝCH ROZHOVORŮ, PRŮBĚH ŠESTISTRANNÝCH 
ROZHOVORŮ, CÍLE, POLITIKA A LIMITY ZAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH 
ÚČASTNÍKŮ, ŠESTISTRANNÉ ROZHOVORY A JAK DÁL?  
 
Severokorejský jaderný program se stal mezinárodním problémem na začátku 90. let 20. 
století. Spojené státy sice s KLDR uzavřely tzv. Rámcovou dohodu, podle které měl být 
program zastaven, avšak dohoda nebyla v následujících letech plněna. Severní Korea navíc 
začala tajně pracovat na obohacování uranu. Po odhalení tohoto  programu vypukla tzv. druhá 
nukleární krize na Korejském poloostrově. Spojené státy poučené neúspěchem předchozích 
bilaterálních snah se zasazovaly o multilaterální  řešení severokorejského jaderného problému 
a s cílem vyvinout na KLDR společný tlak přizvaly k jednání  Čínu, Japonsko a Jižní Koreu. 
Účast Ruska si vyžádala KLDR. Zástupci těchto čtyř států společně s představiteli USA a 
Severní Koreje se poté mezi lety 2003 a 2007 sešli celkem k šesti kolům jednání. Během 
šestistranných rozhovorů ovšem nebylo dosaženo deklarovaného cíle, tedy denuklearizace 
Severní Koreje, a k jejich definitivnímu konci došlo v dubnu 2009 odstoupením KLDR.  
 
Práce přináší analýzu šestistranných rozhovorů jako multilaterálního mechanismu 
mezinárodní politiky. Zamýšlí se nad možnostmi i limity řešit takto problematiku 
severokorejského jaderného programu i nad potenciálem takovýchto jednání jako 
multilaterální platformy pro řešení mezinárodních otázek vůbec. Výchozí hypotézou je 
předpoklad, že šestistranné rozhovory nebyly dostatečně účinným mechanismem, který by 
mohl přinést řešení problematikiy severokorejského jaderného programu. Z metodologického 
pohledu je práce založena na kvalitativní analýze, konkrétně pak na jedinečné případové 
studii daného problému. Z hlediska časového vymezení se práce konkrétně zaměřuje na 
průběh jednání od vypuknutí krize v říjnu 2002 a končí květnem 2009, kdy Severní Korea po 
dubnovém odstoupení od veškerých jednání provedla druhý jaderný test. 
 



Dílčí aspekty a hodnocení práce: 
Struktuda práce – výborně 
Stanovení cíle práce, hypotéz práce, výzkumných otázek – výborně/velmi dobře 
Dosažení vytčených cílu – výborně 
Použité metody a jejich relevance – výborně/velmi dobře 
Relevance tématu v rámci oboru – výborně 
Věcná správnost – výborně 
Hloubka provedené analýzy – výborně 
Argumentace a kritické myšlení – výborně 
Práce s literaturou, úroveň a četnost odkazů –výborně 
Jazyková a stylistická úroveň - výborně 
 
 
Jako celek hodnocená práce dosáhla plně vytčených cílů, plně vyhověla rovněž všem 
kladeným formálním, jazykovým i věcným nárokům a požadavkům. 
 
Navrhuji proto práci připustit k obhajobě s hodnocením výborně. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
V Praze, dne 29.5.2012 
 
 
……………………… 
Mgr. Petr Anděl, Ph.D. 
 
 
 
 
 


