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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 testovat teorii neoklasického realismu na případu zahraniční politiky USA 
vůči Číně od skončení druhé světové války do současnosti. Autor formuluje jasnou 
výzkumnou otázku, která zní: vysvětluje neoklasický realismus zahraniční politiku USA ve 
východní Asii od roku 1950? Volbu otázky vysvětluje především významem zahraniční 
politiky USA pro současnou mezinárodní politiku a souvisejícím významem neoklasického 
realismu, který se cíleně věnuje zahraniční politice a v empirické rovině zejména americké 
zahraniční politice. Pro diplomovou práci se jedná o přiměřené téma, byť lze mít určité 
pochybnosti o tom, zda zvolené časové období není v tomto ohledu příliš rozsáhlé. Autorův 
výzkum má původní charakter – svým vlastním způsobem spojuje zvolenou teorii a případ. 

 
ii. Práce vychází z vhodného teoretického základu. Neoklasický realismus v současnosti 
představuje jeden z klíčových teoretických přístupů v oblasti analýzy zahraniční politiky.  
 
Autor používá metodologii případové studie a dvě explicitní metody: congruence method a 
process tracing. Přinejmenším v souvislosti s první z nich jde o vhodně zvolenou metodu.  

  
iii. Zdroje jsou vhodně zvolené z hlediska rozsahu i obsahu. Autor pracuje s několika 
klíčovými pracemi současného realismu se zaměřením na neoklasický realismus. Tyto 
práce nejen využívá, ale i kriticky rozebírá. Také empirická literatura k americké zahraniční 
politice má dostatečný charakter.  
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iv. Struktura textu je v pořádku. 
 

 
 

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, autor nabízí vlastní a kvalitní rozbor neoklasického realismu 
na pozadí zahraniční politiky USA vůči Číně. Prokazuje značné znalosti současného 
realistického přístupu k mezinárodním vztahům a schopnost jeho kritické interpretace. 
Zároveň dokazuje i svou schopnost aplikovat tento přístup na konkrétní případ. Tato 
aplikace má celkově velmi propracovaný charakter. Autor spolehlivě identifikuje klíčové 
proměnné, spojuje je v logické hypotézy, provádí poměrně dostatečnou operacionalizaci.  
 
Pokud bych měl identifikovat i některé trochu slabší místa, byla by to tato: 
 
1) hlavní připomínka – autor ukazuje, že relativní mocenská pozice USA vůči Číně se od 
skončení druhé světové války dlouhodobě zhoršovala. Podle neoklasického realismu by tak 
USA měly Čínu stále výrazněji vyvažovat. Přesto ale podle autorova zjištění americké 
vyvažování Číny dlouhodobě spíše klesalo. Autorova odpověď je, že neoklasický realismus 
je s tímto v souladu, protože podle něj mocenskou pozici modifikují vnitřní faktory. Otázkou 
ale je, jestli s důrazem na vnitřní faktory a potlačením základu neoklasického realistického 
pohledu, tedy vazby mezi oslabováním americké mocenské pozice a předpokládaným 
vyvažováním, není tak trochu „vylito z vaničky“ i dítě (tj. neoklasický realismus) – globální 
mocenská pozice je podle mého názoru stále základní proměnnou i u neoklasického 
realismu. 
 
2) Empirická analýza vnitropolitických proměnných je místy příliš zběžná.  
 
3) Základní hypotézy jsou formulovány tak, že umožňují využití v souladu s congruence 
method (korelace proměnných). Process tracing jako druhá deklarovaná metoda není 
k hypotézám takto pevněji vázán a jeho role v práci je tedy trochu nejasná, v podstatě není 
příliš využit, práce spíše zkoumá korelace proměnných. 
 
 

 
 

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); 
 

v pořádku 
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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]); 
 

Autor nabízí vlastní a kvalitní rozbor neoklasického realismu na pozadí zahraniční politiky 
USA vůči Číně. Prokazuje značné znalosti současného realistického přístupu 
k mezinárodním vztahům a schopnost jeho kritické interpretace. Metodologická stránka 
práce má velmi vysokou úroveň (identifikace proměnných, hypotézy, operacionalizace). 
Analýza vnitropolitických proměnných měla být důslednější a mohlo se jí věnovat více 
prostoru. Autor také příliš přehlíží fakt, že mezi mocenským postavením USA a jejich 
zahraniční politikou neexistuje taková vazba, jakou neoklasický realismus předpokládá. Toto 
však nic nemění na skutečnosti, že se celkově jedná o velmi kvalitní práci, která 
nepochybně odpovídá požadavkům kladeným na diplomové práce a kterou velmi rád 
doporučuji k obhajobě. 

 
 

 
8. navrhovaná klasifikace. 

 
„výborně“ 
 
 
datum       podpis 
 
2. 6. 2012  
 
 
 


