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PPOOSSUUDDEEKK  MMAAGGIISSTTEERRSSKKÉÉ  DDIIPPLLOOMMOOVVÉÉ  PPRRÁÁCCEE  
katedra mezinárodních vztahů IPS UK FSV 

 
Posudek na magisterskou diplomovou práci zpracovanou na katedře mezinárodních 
vztahů IPS by měl obsahovat Vaše vyjádření k následujícím bodům. Při zpracování 
posudku můžete použít následující část tohoto souboru, kde vyplníte své hodnocení do 
jednotlivých polí. 
 

 
Jméno diplomanta/ky 

Ken Ruml  
  
Název práce 

NATO Transformation and the Capability Gap 
 
Konzultant/ka práce    Oponent/ka práce 

Běla Plechanovová Jan Karlas 
 

semestr/rok počet stran počet znaků 
LS 2011/2012 63 (s projektem 71) 111 789 s mezerami 

 
 

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 vysvětlit rozdíly v jednání členských států NATO ohledně získávání jejich 
kapacit pro zapojení do aliance. Autor tuto problematiku konkrétně pojímá jako odstraňování 
tzv. capability gap. Práce definuje v tomto ohledu konkrétní výzkumnou otázku: jaké faktory 
– vnitřní nebo vnější – stimulují více politickou ochotu členských států NATO k transformaci? 
(s. 9). Následuje však ještě další výzkumná otázka: co výše uvedená zjištění implikují o 
možnostech NATO stimulovat podporu členských států. Zvolené téma je pro diplomovou 
práci přiměřené. Navíc způsob, jakým autor téma uchopil, činí jeho výzkumný úmysl značně 
původní – NATO není příliš často zkoumáno na bázi solidního teoretického a 
metodologického aparátu (viz níže).  

 
ii. Práce vychází z vhodného teoretického i metodologického základu. Teoreticky je 
založena na realismu a konstruktivismu, metodologicky na Kvalitativní komparativní 
analýze (konkrétně na metodě rozptýlených množin). Autor jasně a přesvědčivě 
zdůvodňuje, jak volbu teorií, tak metody.  
 
iii. Zdroje jsou vhodně zvolené z hlediska rozsahu i obsahu.  
 
iv. Struktura textu je v pořádku. 
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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); 
 

Celkově se jedná o mimořádně kvalitní diplomovou práci. Zkoumaný jev – ochotu členských 
států odstraňovat capability gap – autor konkretizuje v rámci závislé proměnné politická 
ochota k transformaci. Rovněž zvolené teorie autor konkretizuje pomocí specifických 
nezávislých proměnných: 1) kapacity (realismus), 2) militarismus a 3) zapojení do 
mezinárodních operací (oboje konstruktivismus). Všechny proměnné jsou explicitně 
operacionalizovány pomocí konkrétních a zdůvodněných indikátorů.  
 
Autor dále dokazuje, že je na přijatelné úrovni schopen pracovat s jednou ze základních 
metodologií současného sociálně-vědního výzkumu, totiž s Kvalitativní komparativní 
analýzou. Spolehlivě zavádí všechny hlavní předpoklady a nástroje jedné z konkrétních 
metod QCA, konkrétně metody rozptýlených množin. Jeho závěry, dosažené pomocí této 
metody, jsou přesvědčivé. 
 
Výraznou přidanou hodnotou práce je, že zjištění získaná pomocí teorií a metody jsou 
využita pro konkrétní politická doporučení. 
 
Jedinou podstatnější výhradu bych měl k rozsahu a potažmo i „hloubce“ práce. Rozsah 
práce činí při 111 789 znacích s mezerami 62 normostránek (když 1 NS = 1800 znaků na 
stránku včetně mezer), včetně seznamu literatury. Práce se tedy pohybuje na samé dolní 
hranici žádaného rozsahu (pokud je do uvedených 111 789 znaků počítán i projekt, je 
možná dokonce mírně pod touto hranicí).  
 
Nejde však o pouhý formalismus. Práce by dosáhla větší „hloubky“, pokud by autor do 
analýzy zapojil více vysvětlujících faktorů než 3. QCA by měla bez problémů zvládnout 4-6 
faktorů. Práce by získala ještě více na hodnotě, pokud by byly zváženy i další důležité 
faktory vyplývající ze současných teoretických přístupů k mezinárodním vztahům, respektive 
týkající se NATO, např. celkové institucionální strategie zemí (do jaké míry preferují NATO a 
jinou formu mez. spolupráce, např. EBOP, do jaké míry preferují multilaterální před 
unilaterální akcí) nebo míru jejich socializace do transatlantického politického společenství. 
 
Ještě jedna poznámka – pokud jsem správně pochopil, je „politická ochota k transformaci“ 
operacionalizována na základě podílu vojenských výdajů na HDP. Nevypovídá ale tento 
indikátor ve skutečnosti něco o ochotě dané země budovat své vojenské kapacity spíše než 
o její ochotě podílet se na transformaci NATO? Celkově „ochota snižovat capability gap“ 
není ani konceptuálně úplně přesvědčivě objasněna.  

 
 

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

v pořádku.  
 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

 
v pořádku.  
 

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

 
Jedná se o mimořádně kvalitní diplomovou práci. Práce definuje konkrétní výzkumné 
otázky a způsob, jakým autor téma uchopil, činí jeho výzkumný úmysl značně původní. 
Práce vychází z vhodného teoretického základu, spočívajícím na hlavních teoretických 
přístupech k mezinárodním vztahům. Všechny zvolené koncepty autor konkretizuje pomocí 
specifických proměnných, které jsou explicitně operacionalizovány pomocí konkrétních a 
zdůvodněných indikátorů. Autor dokazuje, že je na přijatelné úrovni schopen pracovat 
s jednou ze základních metodologií současného sociálně-vědního výzkumu, totiž 
s Kvalitativní komparativní analýzou. Spolehlivě zavádí všechny hlavní předpoklady a 
nástroje jedné z konkrétních metod QCA, konkrétně metody rozptýlených množin. Jeho 
závěry, dosažené pomocí této metody, jsou přesvědčivé. Výraznou přidanou hodnotou 
práce je, že zjištění získaná pomocí teorií a metody jsou využita pro konkrétní politická 
doporučení. Kvalitu práce částečně oslabuje pouze její omezený rozsah, nedostatečná 
pozornost věnovaná dalším možným vysvětlujícím faktorům a ne zcela dostatečné a 
přesvědčivé vyjasnění a měření hlavního konceptu – ochoty snižovat capability gap. 
 
Práci zcela jednoznačně doporučuji k obhajobě a navrhuji ji klasifikovat stupněm výborně. 
Zároveň mimořádně navrhuji zvážit navržení této práce k pochvale děkana. Autorovi 
doporučuji zvážit, po určitých úpravách, publikaci práce ve formě článku v odborném 
časopise. 

 
 

 
8. navrhovaná klasifikace. 

 
„výborně“ 
 
 
datum       podpis 
 
17. 6. 2012  
 
 
 


