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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); 
 

Vědecky zajímavé téma, vhodné teoretické ukotvení, odpovídající zdroje a struktura 
 

 
 

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); 
 

Výběr zdrojů je vhodný, ale za klíčový problém práce považuji empirickou provázanost 
zvolené argumentace. Konkrétně vztah mezi domněle převládajícími názory v regionu o 
nové spirále ve zbrojení Vs. Demonstrací autorky, že tomu tak není. Autorky velmi dobře 
splnila svoji misi, ovšem nikde v práci neanalyzovala či jen citovala tzv. obavy ze zbrojení. 
To přesto, že již v abstraktu práce tvrdí autorka, že „Během tohoto období došlo k 
výraznému nárůstu výdajů na obranu a akvizicím nového vojenského vybavení. Tyto aktivity 
vyvolaly obavy z možné existence závodů ve zbrojení v regionu.” (zvýraznil autor posudku). 
Tato nepřítomnost prokázání, že mainstreamový pohled na dynamiku v region je opravdu 
obavou práci znehodnocuje argumentačně i empiricky. Výsledný dojem je, že autorka tuto 
konstrukci mainstreamového ohledu vytvořila bez adekvátních podkladů v duchu slaměného 
panáka (imaginárního), kterého následně spálí (tj. Neprokáže, že tato obava je reálná). 



Pokud není panák imaginární, tak bylo třeba detailně empiricky tento domněle 
mainstreamový názor zdokumentoat.  

 
 

 
 

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

 
ano 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

ano 
 

 
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; 
 

Viz výše uvedená kritika, kterou považuji za stěžejní  
 

 
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]); 
 

Práce splňuje dané náležitosti kladené na DP 
 

 
8. navrhovaná klasifikace. 
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