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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*)

Odpovídá 
schváleným 

tezím

Odchyluje se od tezí, 
odchýlení je ale 

vhodné a zdůvodněné

Odchyluje se od tezí a 
odchýlení není vhodné a 

v práci zdůvodněné

Neodpovídá 
schváleným 

tezím
1.1. Cíl práce
1.2. Metoda práce
1.3. Struktura práce
*) Označte vybrané hodnocení. 

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podbody; max. 1000 znaků)

Komentář ke schváleným tezím:             

2. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE
Hodnocení známkou*)

2.1 Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu 2
2.2 Původnost práce a přínos oboru 2
2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů vhodných 

pro analýzu zvoleného tématu
2

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 1
2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů 1
2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu a 

sledované cíle 
1

*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné)



KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé
podbody; max. 1000 znaků)

Komentář k hodnocení odborného charakteru práce:  
Autorka si za téma své práce zvolila problematiku přístupu mezinárodních aktérů ke 
zhrouceným státům na případové studii Somálska, které je dlouhodobě považováno za
typický příklad extrémní verze zhroucených států (tzv. collapsed states). Za diskutabilní 
tvrzené lze považovat, že téma není obšírně zpracováno v odborné literatuře. Autorka si za 
cíl své práce, členěné do pěti kapitol, klade analyzovat přístupy jednotlivých 
mezinárodních aktérů ke zhrouceným státům: explicitně peacebuilding, liberální 
imperialismus, realismus a kritické teorie. Autorka staví svoji práci na 2 hypotézách:
1) Mezinárodní aktéři identifikují zhroucené státy jako bezpečnostní hrozbu, a z toho
důvodu mají vypracovaný teoretický rámec na pomoc těmto státům.
2) Druhou hypotézou k této výzkumné otázce je, že mezinárodní společenství přistupuje ke 
zhrouceným státům jakožto ke státům s vnější suverenitou, která je nedotknutelná, a snaží 
se jim pomoci prostřednictvím procesu peacebuilding.

3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU
Hodnocení známkou*)

3.1 Logičnost struktury práce 
3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu 1-2
3.3 Zvládnutí terminologie oboru 2
3.4 Dodržení citační normy 1
3.5 Úroveň poznámkového aparátu 1
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!)
1

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a použitou 
argumentaci 

1

3.8 Grafická úprava textu 1
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné)

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 
podbody; max. 2000 znaků)

Komentář k hodnocení formálních kritérií textu: 
Vzhledem k oběma hypotézám, autorka zcela logicky začíná svoji práci teoretickým 
vymezením základních definičních atributů států, s důrazem na instituci suverenity. Z 
hlediska metodologického autorka pracuje s intepretativním kvalitativním výzkumem a 
využívá metodu komparace při zjišťování přístupů jednotlivých aktérů a případovou studii 
pro analýzu Somálska. Z formálního hlediska práce splňuje všechny požadavky, rozsah, 
stylistickou a gramatickou úroveň, úroveň citací, práci se zdroji a dalších.    

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE
(celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.; 
max. 1500 znaků)

Shrnující komentář: 
Celkově lze práci hodnotit pozitivně, vyzdvihnout lze především metodologický přístup a 
pečlivé zpracování získaných informací. Naopak slabší stránkou práce je první kapitola, 



která v některých aspektech působí poněkud nahodilým dojmem a uchyluje se k přežitým 
cliché typickým pro mezinárodní vztahy – realistická tradice MV zdůrazňující stát jako 
dominantní prvek. Chybné je rovněž do této tradice řadit R.H.Jacksona, který je 
představitelem the New Middle Ages theory akcentující systém překrývajících se suverenit 
a nikoliv realismu. Právě tato teorie by autorce umožnila pochopit existenci nesuverénních 
entit existujících v jurisdikci Somálska i strukturovaný přístup mezinárodních aktérů k nim. 
Vzhledem k velmi složité situaci na území tohoto „státu“ je realistické pojetí nevhodné, 
protože neumožňuje pochopení situaci na území charakteristickém překrývající se 
suverenitou. Naopak pozitivně lze hodnotit, že autorka zahrnula do práce alternativní 
typologii anomálních entity J.G.Grose, která je na rozdíl od Rotbergovy typologie 
postihnout vnitřní heterogenitu těchto jednotek. Oproti tomu autorka opomíjí další 
důležité typologie států nesplňujících vnitřní suverenitu – např. Strachota, Falkowski, 
Pelczynska, Bull, Watson, Young a další.          

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT
5.1 Jak byste hodnotila současnou situaci v Somálsku a jak vidíte budoucí vývoj?
5.2 Jak ovlivňují situaci v Somálsku státy s regionálními ambicemi – Egypt a Súdán?
5.3

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
vyberte známku ze seznamu:

výborně

Komentář k hodnocení, je-li navrhovaná známka nejednoznačná: 
Navrhuji výborně-velmi dobře, podle průběhu obhajoby.        

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků):

Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:         

Datum:                                                       Podpis:




