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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);

Diplomant si zvolil zajímavé a aktuální téma ochoty členských států NATO participovat na
transformaci, resp. budování vojenských kapacit aliance a na jejich použití v misích. Cílem
práce je identifikovat, jaké rozdíly existují mezi členskými státy z hlediska jejich ochoty
podílet se na zužování „capability gap“ – tj. existujícího rozporu mezi politickými ambicemi
aliance a nedostatečnou ochotou členských států dodržovat závazky plynoucí ze
společných závazků a rozhodnutí.
Téma je jasně, pregnantně formulováno, jeho význam v kontextu výzkumu dané oblasti
dobře zdůvodněn.
Práce je koncipována jako empirická studie za použití kvalitativní komparativní analýzy
metodou mlhavých množin Fs/QCA.
Text je strukturován do čtyř kapitol; v první kapitole jsou formulovány výzkumné otázky a
hypotézy v teoretickém rámci neorealismu a konstruktivismu, ve druhé kapitole je
představena metoda a operacionalizace proměnných, včetně použitých dat. Třetí kapitola
představuje výsledky analýzy a jejich interpretaci, v poslední kapitole pak diplomant
formuluje doporučení pro tvorbu politiky na pozadí nedávných rozhodnutí aliance.

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);

Text práce má jasnou strukturu, výklad logicky, sevřenou formou sleduje naznačený postup.
Diplomant výstižně formuluje poznatky, interpretace výsledků je přiměřená, vhodně
navázána na dosavadní výsledky výzkumu.



Oceňuji diplomantovu schopnost zvládnutí zvolené metody i způsob její aplikace na
zvoleném úkolu.

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

Práce splňuje kritéria požadovaná standardy, použité zdroje jsou pečlivě odkazovány.

4. stylistická a jazyková úroveň textu;

Stylistická a jazyková úroveň textu je velmi dobrá.

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

Bez připomínek

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

Diplomant by měl v průběhu obhajoby zaměřit zejména na zdůvodnění operacionalizace
závislé proměnné „ochoty k transformaci“. Zde klíčovou otázkou v pozadí je samotná
definice transformace NATO, resp. možné přístupy k jejímu pojetí.

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 splňuje kritéria stanovená pro magisterskou diplomovou práci. Práci doporučuji
k obhajobě. V závislosti na průběhu obhajoby navrhuji zvážit ocenění pochvalou děkana.

8. navrhovaná klasifikace.

Navrhuji práci klasifikovat jako výbornou.
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