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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  zachycuje důležitou otázku české zahraniční politiky. Práce ji posuzuje z úhlu tří 
teoretických tradic, což dosud nikdo neudělal. Autor prokazuje teoretickou erudici a velmi 
dobře zvládá práci s literaturou. Struktura je přehledná a příkladná.   

 
 

 
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); 
 

Výběr zdrojů i argumentace jsou obhajitelné. Nicméně autor přeceňuje význam diskurzu 
jako zdroje dat. V případě konstruktivismu je důraz na diskurz zcela na místě. Nicméně 
v pozitivistických tradicích hraje pouze marginální úlohu, tento rozdíl práce nereflektuje. 
Autor by se měl rovněž lépe vypořádat se střetem norem, který nastává téměř vždy, když 
pojem normy neomezíme pouze na právně závazné dokumenty. Jde spíše o to, určit co je 
v určitém okamžiku pro dané společenství rozhodující normou a proč.       
 

 
 



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

bez výhrad 
 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

vysoká 
 
 

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

všechny náležitosti 
 
 

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

viz bod 2 
 

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 plně odpovídá všem nárokům. Badatelsky je vyspělejší než bývá u magisterských 
prací zvykem.   

 
 
8. navrhovaná klasifikace. 
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