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1. koncepce práce  

i. volba tématu, formulace výzkumné otázky a jejich zdůvodnění; 
p imě enost, původnost; 

ii. teoreticko-metodologické ukotvení – výběr a zdůvodnění; metoda 
zpracování; 

iii. volba zdrojů, kritický rozbor literatury, p íp  dalších použitých zdrojů; 
iv. struktura textu (úplnost, správnost a p imě enost členění, logická 

provázanost); 
 

i. Téma samotné, tedy chování ČLR v souvislosti s budováním regionálních 
protiraketových systémů, považuji za velmi aktuální a vhodně zvolené  Určité 
problémy vidím v odůvodnění výzkumné otázky („                              
                                                                             
                                        ?“)  Postrádám zde jakoukoliv specifikaci 
toho, co v tomto p ípadě dle názoru autora znamená                               
       ; zda v tomto p ípadě vychází ze srovnání s chováním ČLR v jiných 
otázkách, které se „ú          j  j j                    j  “, či s reakcí jiných států 
v obdobné situaci; jaké kroky by pak autor práce považoval za p imě ené či 
očekávatelné ze strany ČLR vzhledem k povaze tohoto fenoménu  Celá  ada zdrojů, 
včetně loňských oficiálních reportů ministerstev obrany Spojených států i Tchaj-
wanu, p itom potvrzuje jak probíhající (kvantitativní i kvalitativní) rozši ování 
čínského strategického arzenálu, tak i nárůst operativně rozmístěných raket 
namí ených proti území Tchaj-wanu  Pokud autor práce považuje tyto kroky za 
nedostatečnou strategickou reakci na budování protiraketové obrany, bylo by jistě 
vhodné uvést pat ičné odůvodnění  Celkově danou kapitolu I II  (Cíl práce, hypotézy) 
považuji za ne úplně vhodně zpracovanou. Autor nap íklad uvádí, že výzkumná 
otázka byla stanovena mj  na základě toho, že ČLR „                               
           . O      j    ž       , ž                                     j  
                   j                jš              j                  ,       
               š                        [...]“ (s  17)  Toto tvrzení je na jednu stranu 
p edkládáno jako daný fakt a p edpoklad, na jehož základě byla formulována 
výzkumná otázka, na druhou stranu je velmi obdobná teze o několik  ádek níže 
p edkládána jako jedna ze dvou hlavních hypotéz „                       



      “, které mají být v rámci daného výzkumu teprve ově ovány    
ii. Ačkoliv je nutné ocenit snahu o originální p ístup k uchopení daného 
problému, domnívám se, že teoretický rámec v dané podobě není úplně šťastně 
formulován  Autor používá jako zast ešující koncept poměrně tradiční pojetí 
geopolitiky (ačkoliv na s  22 okrajově zmiňuje existenci postmoderního směru 
geopolitiky, fakticky se v dané kapitole sám hlásí k její tradiční konceptualizaci), 
p ičemž současně p edkládá jakožto analytické roviny t i „                    “ 
odvozené od základních teoretických směrů M : realismu, liberalismu, 
konstruktivismu   zhledem k tomu, že pro daný p ístup nemá autor oporu v 
literatu e, je o to důležitější uspokojivě dané koncepty v teoretické rovně 
p esvědčivým způsobem propojit, což se mu minimálně v p ípadě liberalismu a 
konstruktivismu p íliš úspěšně neda í  Liberalismus je pak v praxi redukován fakticky 
pouze na institucionalizaci ekonomických vztahů a objem vzájemného obchodu, 
konstruktivismus pak na obsahovou analýzu oficiálních politických proklamací dvou 
aktérů (v prvním p ípadě se p itom nabízí nap   role neekonomických organizací či 
režimů, v druhém p ípadě role intersubjektivně vnímaných norem, identity státu atp )   
 
V p ípadě „realistické analytické roviny“ jsou vymezeny t i proměnné, p ičemž funkce 
prvních dvou pro zodpovězení výzkumné otázky není dostatečně uspokojivě 
vysvětlena a jejich hodnoty se ukazují jako de facto zcela irelevantní, což nep ímo 
potvrzuje i závěr práce; skutečně klíčovou je zde pouze t etí proměnná zabývající se 
p ímým vlivem protiraketové obrany na distribuci moci v daném regionu (fakticky pak 
otázkou, zda PRO v současné konfiguraci p edstavuje ohrožení čínského deterentu). 
Rovněž „kostruktivistická analytická rovina“ není po metodologické stránce 
zpracována uspokojivým způsobem, což následně mj  vede i k určitému zmatení 
p íčin a důsledků v souvislosti s analyzovanými politickými prohlášeními   
 
 ýběr p ípadů je pro danou práci za odpovídající a nemám k němu p ipomínek  
 ynechání t etího p ípadu (Jižní Korea) oproti původnímu projektu je dostatečně 
odůvodněné a považuji ho za správný krok  
 

iii. K samotnému výběru a množství použitých zdrojů nemám závažnějších p ipomínek  
Kapitola I I   „Zhodnocení zdrojů“ by však měla obsahovat více kritický rozbor 
použité literatury a zmínit konkrétní díla a jejich význam pro zpracování  P   hodné 
by bylo i zpracování základního p ehledu stavu současného poznání daného tématu, 
kde by se autor vymezil vůči ostatním autorům zabývajících se stejným či obdobným 
tématem  
 

iv. Práce má s ohledem na stanovený výzkumný rámec logickou a p imě eně členěnou 
strukturu textu    úvodu každé p ípadové studie bych považoval za vhodné uvést 
základní obecné informace (včetně nap íklad časového vymezení) týkající se 
budování protiraketové obrany v jednotlivých státech, které jsou svou povahou 
relevantní pro všechny t i zkoumané roviny problému  

 

 
 

2. zpracování tématu (výběr zdrojů pro jednotlivé aspekty zvolené problematiky, 
interpretace p ebíraných poznatků, argumentace, formulace vlastních poznatků, 
včetně vyvození závěrů, p esnost vyjad ování; p íp  práce s daty – úplnost, p esnost, 
správnost postupů; konformita s projektem); 
 

Samotné zpracování tématu je na velmi dobré úrovni, autor postupuje striktně podle 
vymezené výzkumné strategie, odpovídajícím způsobem pracuje s daty a je schopen na 
jejich základě formulovat vlastní poznatky  Občasná nelogičnost a nep esvědčivost 



některých závěrů tak plyne spíše z výše uvedených problémů týkajících se výzkumného 
rámce   

 

 
 

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

Autor odpovídajícím způsobem pracuje s citacemi a odkazy na relevantní zdroje, práce v 
tomto ohledu odpovídá standardům vědeckého textu  Menší výhradu mám pouze k 
seznamu použité literatury, kde by podle formálních pravidel institutu měla být uvedena 
celá jména daných autorů  
 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

Práce je po stylistické stránce na velmi dobré úrovni, text je psaný čtivě a p ehledně   
Množství p eklepů je vzhledem k rozsahu práce poměrně standardní, ačkoliv by bezesporu 
byla vhodná určitá jazyková korektura pro odstranění nejvýraznějších gramatických chyb 
(„relevantnímy“, „úsilý“   )  
 

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

 

Bez p ipomínek  
 

 
6. dílčí p ipomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených 

aspektů práce); p íp  náměty či otázky k obhajobě; 
 

Pro obhajobu práce doporučuji zamě it se na zdůvodnění základní koncepce práce a jejího 
teoreticko-metodologického ukotvení  

 

 
7. celkové hodnocení (práce ne/odpovídá požadavkům kladeným na  P; ne/doporučení 

práce k obhajobě; nejsilnější, p íp  nejslabší stránky práce; p íp  doporučení na 
zvláštní ocenění [pochvala děkana za vynikající  P]); 
 

I p es výše uvedené výhrady práce jako celek bezesporu odpovídá požadavkům kladeným 
na diplomovou práci a doporučuji ji tímto k obhajobě   

 

 
8. navrhovaná klasifikace  
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