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Ve své práci zpracovává Alice Stehlíčková téma, které je navzdory více než
dvacetiletému odstupu stále aktuální. KLDR zůstává v regionu severovýchodní Asie
destabilizujícím faktorem mezinárodně politické situace a za své kroky sklízí opakovanou
kritiku nejen ze strany „nepřátelských“ států, ale i od mezinárodních institucí a bývalých
přátel. Možná také díky tomu zaujímá KLDR v mediálním prostoru místo, které naprosto
neodpovídá jejímu ekonomickému a politickému významu. O to víc je důležité v době
zploštělého, žurnalistického nahlížení světa poukazovat na kořeny a souvislosti, které
v diachronní perspektivě nemusí být vždy zřejmé.
Cíle práce byly zformulovány vhodným způsobem a stejně tak byla použita přiměřená
metodika dovolující systematicky pojmout danou problematiku. Analýza zahraniční politiky
do jednotlivých hladin dovolila poměrně přehledné zpracování. Předkladatelka práce přitom
prokázala obeznámenost se základní teoretickou literaturou a příslušným pojmoslovným
aparátem i schopnost tvorby akademického textu na požadované metodologické a jazykové
úrovni.
Pokud lze práci něco vytknout, pak je to především určitá nevyváženost struktury.
Zbytnělá teoretická část svým rozsahem zatlačuje do pozadí vlastní jádro práce, kterým měl
být rozbor zahraniční politiky KLDR a jejích zahraničně politických vztahů na bilaterální, popř.
multilaterální úrovni po skončení studené války. Teoretický úvod spolu s nastíněním
historického kontextu v konečném součtu zabírají tolik místa, že samotná analýza zahraniční
politiky KLDR ve sledovaném období je dosti stručná až heslovitá.
Navzdory uvedené výtce se cíle práce podařilo v zásadě splnit. Závěry, byť poněkud
kusé, jsou formulovány srozumitelným a přehledným způsobem. Práce je tak využitelná pro
základní seznámení s danou problematikou a tvoří dobré východisko pro další zkoumání.
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře.
V Zelenči, dne 5. 9. 2014
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