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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 reflexi čínské reakce na budování systémů protiraketové 
obrany v prostoru severovýchodní Asie. Autor se na tradiční strategickou otázku pokouší 
dívat inovativně analýzu čínské reakce s širší geopoliticky orientovanou analýzou vztahů 
ČLR se zeměmi budujícími protiraketové systémy. Teoreticky tak autor vychází z tradiční 
teoretizace geopolitiky skrze hlavní IR paradigmata. Metodologicky autor předkládá sérii 
jasně definovaných případových studií.

Autorova argumentace je plynulá a logická, přičemž srozumitelnosti napomáhá i kvalitní 
členění textu. K množství prostudovaného materiálu nelze mít připomínky. 

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);

Autorův záměr šířeji kontextualizovat strategickou otázku reakcí na vznikající systémy 
protiraketové obrany považuji za zajímavý. Příklon k velkým paradigmatům v podobných 
otázkách je vždy relativně zjednodušující. Klíčovým momentem je poté vždy 
operacionalizace, o kterou se autor poctivě pokoušel. Jako podařenou lze vnímat 
operacionalizaci realistické dimenze, která je zkoumaní strategické otázce přirozeně blízká. 
Nezbytné zúžení také nijak zásadně v mých očích neproblematizuje operacionalizaci 
liberálního paradigmatu. Jako nejproblematičtější se v tomto ohledu jeví velmi omezený 
konstruktivistický pohled.

Určité výhrady lze mít k úvodní geopolitické diskuzi, která by mohla lépe připravit půdu 
pro následnou aplikaci zmíněných paradigmat. Z celkového pohledu se mi však teoretický 
rámec využitý autorem jeví jako legitimní a při ještě hlubším zpracování, které nebylo 
možné provést v rámci DP, i potenciálně efektivní.

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]);

Práci hodnotím jako výbornou

8. navrhovaná klasifikace.

výborně
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