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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. Práce si volí jasné a vhodné téma – otestovat schopnost tří vybraných teorií 
mezinárodních vztahů vysvětlit jednání České republiky v otázce výstavby americké 
raketové základny na území ČR. Práce si klade dvě konkrétní výzkumné otázky: 1) Jaké 
hlavní faktory se podílely na českém rozhodování o přijetí či nepřijetí americké nabídky 
k participaci na projektu národního systému protiraketové obrany a jakým způsobem každý 
z nich ovlivnil výsledné rozhodnutí? 2) Který z vybraných teoretických přístupů nabídl 
nejlepší vysvětlení pro český postup v daném případě a prokázal tak největší relevanci při 
zkoumání české zahraniční politiky?

ii. Práce má explicitní a vhodný teoretický základ. Ten představují tři teorie mezinárodních 
vztahů – neorealismus, utilitární liberalismus a konstruktivismus. Autor tyto teorie nejen 
představuje, ale skutečně používá, pracuje s nimi s maximální možnou využitelností. Na 
základě každé z uvedených teorií definuje určitou proměnnou – 1) autonomii a vliv 
(neorealismus), 2) zájmy domácích aktérů (liberalismus), a 3) mezinárodní a domácí 
normy (konstruktivismus). Autorovo konkrétní pojetí těchto teorií a jeho práce s nimi 
vycházejí z monografie o německé zahraniční politice editované Volkerem Rittbergerem.
Na základě uvedených teoretických perspektiv vytváří konkrétní hypotézy. Pouze bych 
poznamenal, že autor uvádí, že metoda shody (congruence method), je metodou 
interpretativní, zatímco se tato metoda obvykle chápe jako vysvětlující.



iii. co do obsahu autor v zásadě pracuje s vhodnými zdroji. Za určitou slabinu práce 
nicméně považuji to, že rozsah použité empirické literatury k českým postojům je poměrně 
omezený a její výběr je poněkud arbitrární – zde hovoříme o článcích, jejichž přehled 
obsahuje v seznamu literatury položka „Ostatní zdroje“. Více literatury mohlo být použito 
k metodologickým aspektům (nikoliv pouze Drulákem editovaná učebnice)

iv. struktura práce je logická a vhodná.

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);

Autor přesvědčivě naplňuje cíle práce. Postupně testuje jednotlivá zvolená teoretická 
vysvětlení. Dospívá k závěru, že zvolený případ nejlépe objasňuje konstruktivistické 
vysvětlení. Určitou relevanci prokazuje i modifikovaný neorealismus. Naopak hypotézy 
klasického realismu a neorealismu nebyly potvrzeny. 

Autorovi bych vytkl pouze nadměrné používání citací tam, kde mělo být spíše autorův 
vlastní rozbor dané otázky. Občas má také tendenci v nadměrné míře poskytovat výčet  
názorů určitých klíčových aktérů nebo pozorovatelů. Přesto však autor zvládá na vysoké 
úrovni formulovat a vyargumentovat svá vlastní zjištění a závěry. 

Práce by také mohla být ještě o něco hodnotnější, pokud by autor o něco více zdůvodnil 
to, jakým způsobem chápe jednotlivé teoretické pozice. Na jednu stranu je určitě 
smysluplné, pokud student magisterského studia vychází z určitého daného rámce (v 
tomto případě představovaném pojetím jednotlivých teorií u Rittbergera et al.) a ten rámec 
aplikuje na jiný problém. Např. Rittbergerovo pojetí zájmů aktérů jako dedukovatelných 
z jejich institucionálních pozic je nicméně poměrně odvážné a jednostranné (kvůli 
institucionálnímu determinismu, který nedává prostor svébytným, induktivně poznatelným 
zájmům aktérů). Stálo by za to, kdyby autor více obhájil, proč Rittbergerovo pojetí zájmů 
považuje za vhodné – byť určitou obhajobu v práci nabízí. Rovněž by se asi v práci mělo 
trochu kritičtěji diskutovat, do jaké míry jsou „atlanticismus“ nebo „internacionalismus“ 
skutečnými normami české zahraniční politiky (do jaké míry jde opravdu o normy a nikoliv 
o ideje určitých skupin aktérů).

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

v pořádku

4. stylistická a jazyková úroveň textu;

v pořádku. Nevhodné je pouze používání slova „kauza“ pro označení otázky výstavby 
radarové základny, případně další důležité otázky.



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

v pořádku

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]);

Tato práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomové práce a doporučuji ji 
k obhajobě. Jde o velmi kvalitní diplomovou práci. Autor si zvolil téma, které je velmi 
relevantní, neboť zkoumá jeden z klíčových případů české zahraniční politiky (který 
paradoxně nebyl dosud předmětem výraznějšího množství hlubších, sociálně vědních 
analýz). Autor velmi jistě a vhodně pracuje s relevantními teoriemi, které mu umožňují 
důkladnou analýzu tématu. Jeho závěry jsou podložené a dobře vyargumentované. Pokud 
se týče slabších stránek, uvedl bych pouze trochu omezený a nejasný výběr empirické 
literatury a přílišné citování názorů a postojů různých aktérů v textu. Ani to však nic nemění 
na skutečnosti, že se jedná o velmi kvalitní a přinejmenším nadprůměrnou diplomovou 
práci.

8. navrhovaná klasifikace.

„výborně“
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