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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 analyzovat vztah mezi kolektivní identitou NATO a hrozbou terorismu jako 
možným zdrojem této identity. V tomto směru autorka formuluje i svou základní hypotézu. 
Pro diplomovou práci se jedná o přiměřené téma. Hodnotová dimenze transatlantických 
vztahů byla poměrně často zkoumána i v minulosti. Přesto jde o téma, které má stále smysl 
dále zkoumat. Autorka dobře zdůvodňuje, proč je toto téma důležité a proč si ho zvolila pro 
svou práci. 

ii. Práce vychází z vhodného teoretického základu. Tím je konstruktivismus, především 
práce Wendta a Onufa. Autorka tyto práce dostatečně shrnuje. Z jejího shrnutí je zřejmé, 
že chápe jejich podstatu a dokáže je využít pro svůj vlastní výzkum. 

Za svůj metodologický přístup autorka označuje diskurzivní analýzu. Z metodologického 
hlediska je práce slabší než z teoretického. Práce využívá pouze jednu metodologickou 
práci (kapitolu Víta Beneše) a to se odráží v omezeném výkladu metody. Hlavní slabina 
metodologické stránky práce spočívá v tom, že zvolené koncepty (kolektivní identita, my, 
oni, terorismus) definuje pouze stručným a omezeným způsobem. To se promítá i do 
zjištění práce (viz níže).

iii. Zdroje jsou vhodně volené. Je třeba vyzdvihnout, že autorka práce s hlavními pracemi 
ke kolektivní identitě NATO (Risse-Kappen, Katzenstein, Sjursen). Pouze jejich rozsah 
není příliš velký. Zejména pro analýzu jednotlivých členských států práce využívá velmi 



málo zdrojů.

iv. Obecně vzato je struktura v pořádku. Klíčová část práce (třetí kapitola) je však velmi 
krátká.

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);

Jak už bylo naznačeno výše, autorka chápe význam svého tématu i teoretické přístupy, 
které k jeho výzkumu používá. Předložené argumenty a závěry jsou tedy smysluplné a 
podložené. Jejich slabinou však je, že jsou podle mého názoru i na diplomovou práci možná 
až trochu příliš „banální“. Hlavní zjištění práce zní, že terorismus v současnosti představuje 
hrozbu jak pro NATO, tak pro jeho členské státy. To je však, troufám si tvrdit, skutečnost, 
která je známá i bez důkladnější analýzy. Očekával bych, že autorka nabídne v práci něco 
více – jak konkrétně NATO chápe terorismus jako základ svého identity (jaký je obraz 
teroristů jako the other) nebo jaká je relativní váha tohoto zdroje kolektivní identity. Rovněž 
analýza chápání terorismu v jednotlivých zemích je velmi zběžná – spíše jde o popis jejich 
obecných strategií boje proti terorismu, výběr zdrojů je omezený a poněkud nahodilý.

Toto vyplývá ze skutečnosti, že třetí kapitola věnovaná kolektivní identitě NATO je poměrně 
krátká (pouze 5 stran!). Poslední kapitola zase dává málo prostoru, aby se v ní daly do 
hloubky zkoumat interpretace terorismu v poměrně velkém počtu zemí. Omezená analýza a 
zjištění vyplývají i z omezeného vymezení základních konceptů (viz výše).

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

v pořádku. Pouze autorem kapitoly o diskurzivní analýze, kterou autorka cituje, není 
Drulák, ale Beneš.

4. stylistická a jazyková úroveň textu;

v pořádku. 

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. Autorka dobře chápe kontext tématu i teoretická východiska, která si zvolila. 
Podává dobrý úvod do základních hodnot a kolektivní identity NATO. Nabízí poměrně 
podrobný popis vývoje strategií NATO a jeho členských států vůči terorismu. Ze slabších 
stránek práce je třeba uvést omezené rozpracování základních konceptů, které je mj. 
jednou z příčin toho, že základní téma práce – vztah mezi kolektivní identitou a terorismem 
– je v práci zkoumáno trochu méně hlouběji, než zkoumáno mohlo být. 

8. navrhovaná klasifikace.

„velmi dobře“
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