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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);

Předkládaná práce se zaměřuje na soulad mezi britským postojem k evropské bezpečnostní a 
obranné politici v době vlády Tonyho Blaira a britským národním zájmem. V tomto kontextu 
také zkoumá relevanci zvláštního partnerství s USA. Konceptuálně je ukotvena 
v konstruktivisticko-procedurálním pojetí národního zájmu, které je v souladu se zvolenou 
metodologií kritické diskurzivní analýzy. 

V úvodní části se autorka věnuje politickému a zahraničněpolitickému kontextu, do něhož 
vstoupila Blairova vláda. Tuto kontextualizaci lze vzhledem k typu výzkumu jednoznačně 
ocenit. Kvalitní je také diskuze o konceptu národního zájmu, která rezonuje s diskuzí, která 
nedávno proběhla v české akademii.

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);

Klíčovou výzvou pro autorku představovala operacionalizace procedurálních kritérií 



národního zájmu. Jakkoli samotná analýza vyznívá velmi přesvědčivě, kritérium konsensu a 
vnější přijatelnosti by si zasloužilo jasnější operacionalizaci (především v kontrastu s jasnou 
operacionalizací relevance).  

Predikátová analýza a analýza metafor představují zajímavý doplněk autorčina výzkumu. 
V porovnání s předchozím metodickým postupem jsou obě metody hůře ukotveny ve 
výzkumném rámci. Predikáty a metafory se v zásadě objevují ad hoc, nicméně i tak se 
autorce podařilo přesvědčit mě o legitimitě tohoto postupu a především pak o přidané 
hodnotě klíčových predikátů a metafory mostu. 

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

bez připomínek

4. stylistická a jazyková úroveň textu;

bez připomínek

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;

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]);

Jakkoli jsem určitý čas váhal nad akceptováním autorčina metodologického postupu v druhé 
části práce, považuji výzkum za velmi zdařilý, poctivě provedený a v neposlední řadě i 
zajímavý. Práci hodnotí  jednoznačně jako výbornou.

8. navrhovaná klasifikace.
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