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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); 
 

a ii Diplomant si zvolil poměrně dosud nezpracované téma – čínsko-vietnamskou válku 
v roce 1979, tedy válku bývalých spojenců. Autor se přitom nechtěl zabývat samotným 
průběhem války, což považuji za rozumné, ale rozhodl se věnovat spíše zájmům 
jednotlivých aktérů tohoto konfliktu. Co se týče formulace vědeckovýzkumné otázky, autor 
se pokusil ověřit tvrzení, že tvrzení, že se ve skutečnosti jednalo o válku v zastoupení mezi 
Čínskou lidovou republikou a Svazem sovětských socialistických republik. Podle autorovy 
hypotézy by to znamenalo by to, že Čínská lidová republika nechtěla podstoupit otevřenou 
konfrontaci se Sovětským svazem. V závěru své práce diplomant dochází k tomu, že se mu 
pro jeho hypotézu nepodařilo najít důkazy.  
iii. Rovněž bych čekal, že autor bude ve vlastní práci používat mnohem více zdrojů. Autor 
v některých pasážích využívá dva zdroje. 
iv. Naopak kritickou poznámku bych měl ke struktuře textu. Nemyslím si, že je nutné 
v diplomové práci, která se věnuje čínsko-vietnamské válce, uvádět stručný historický vývoj 
tohoto regionu od nejstarších záznamů, stejně tak si nejsem jistý, proč tak „zdlouhavě“ 
uvádět první válku v Indočíně. Vlastní práce je pak vlastně na pouhých několika stranách. 
 

 
 

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); 
 

Stejně, jako jsem uvedl v předchozím bodu, myslím si, že největší slabina práce je v její 
struktuře, která se liší od té, jež byla schválena v projektu diplomové práce. Stejně tak by 
bylo třeba mnohem lépe využít zdrojů, které autor uvádí na konci v seznamu použitých 
zdrojů. 

 
 

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

 
Viz poznámky výše. 
 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

Stylistická a jazyková úroveň textu je na dobré úrovni (i s vědomím toho, že se v práci 
nacházejí překlepy). 
 

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

 
Ano. 
 

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

 
Možná by bylo vhodnější se zaměřit (pokud by to bylo možné), jak třeba na tento konflikt 
reagovalo například Československo. 
 

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]); 
 

 
I přes výše uvedené kritické poznámky si myslím, že práce splňuje nároky kladené na tento 
typ práce. 

 
8. navrhovaná klasifikace. 
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