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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Název práce: Geopolitika Japonska v procesu globalizace    

Autor práce:  Petr Mašek 

 

Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Délka práce je přiměřená, všechny citace nejsou standardní, grafika je průměrná, některé obrázky 

jsou přejaté, mapky a zejména legendy potřebují vylepšit a opravit. 

 

Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Cíle jsou přiměřené a stejně jako výzkumné otázky v rámci politické geografie relevantní; hypotézy 

jsou však banální, jejich teoretické podložení chybí.  

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Práce s literaturou je povrchní, představuje vesměs jen terminologický úvod, teoretické ukotvení je 

slabé, skutečná diskuse a kritické zhodnocení literatury chybí.  

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Práce postrádá jasnou metodiku, není založena ani na systematické rešerši ani na relevantní 

kvantitativní, resp. statistické analýze – ta je nedostatečná, systematická rešerše chybí.  Data závisle 

proměnných jsou celkem v pořádku (úplně to neplatí o zahraničních investicích), ale údaje k hlavní 

nezávisle proměnné (počty zahraničních cest) jsou pro skutečnou analýzu nedostatečná.   

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Práce skutečnou analýzu neobsahuje, jde jen o zárodky analytického přístupu – ve formě několika 

tabulek, grafů a mapek, a dva nedostatečně ošetřené výpočty korelačního koeficientu. Z toho 

vyplývá, že závěry lze formulovat jen s rezervami. Provázanost je slabá. 

 



2 

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Závěry sice lze označit za víceméně správné, ale jen volně, mají jen slabou oporu ve vlastní analýze. 

Na základě provedené vlastní práce nelze tvrdit, že hypotézy jsou potvrzené. Závěry nejsou nijak 

zasazeny do kontextu příslušného výzkumu a nejsou ani s jinými výsledky konfrontovány. 

 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Práce je převážně popisná, nedodělaná, nepřináší kvalitní, jasně dokumentované poznatky o vývoji a 

proměnách japonské geopolitiky či zahraniční politiky, o provázání teoretické a analytické části se 

nedá hovořit. Souhrnně nedoporučuji práci k přijetí. 

 

Otázky k obhajobě 

Opravdu nejde získat, resp. vytvořit statisticky relevantní přehled zahraničních cest japonských 

politiků za potřebné období (alespoň 25-30 let)?   
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