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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);

Téma i  zpracování  práce  je  troufám si  nejen  v ČR velmi  originální.  Práce  testuje  vliv
diskurzu vycházejícího z klíčových teorií  MV na rozhodování  aktérů MV a to kombinací
experimentálního testování poměrně solidního vzorku osob skrze počítačovou simulaci a
následného  dotazníkového  šetření  vybraných  účastníků  experimentu.  Z hlediska
teoretického i metodologického proto ambice práce vysoce přesahují obvyklý standard DP.
          Cíl/e práce jsou jasně stanoveny a jsou inovativní, snad jen mohly být stručně a
jasně představeny hned na úvod práce, neboť čtenáři chvíli trvá, než pochopí cíl/e práce i
způsob jejich naplnění. Částečně je to dáno i ne vždy úplně ideální srozumitelnosti v DP
používané  argumentace,  což  je  poněkud  paradoxní  vzhledem  k akcentu  důležitosti
diskurzu v celé práci.  Je to důsledek nedotažené jazykové korektury celé práce, což je
velká škoda vzhledem k jejímu jinak velkému přínosu. Možná to také ale potvrzuje jedno
ze zjištění práce – že konstruktivistický diskurz (A. Wendta), ke kterému se autorka práce
otevřeně hlásí, je poněkud náročnější na porozumění sám o sobě. To dle mého názoru do
značné  míry  vysvětluje  i  menší  míru  srozumitelnosti  konstruktivistického  scénáře  pro
účastníky experimentu. 
         Proto také oproti prvotnímu impulzu po přečtení prvních stran práce nebudu autorku
příliš kritizovat za výběr liberalismu a realismu místo novějších teorií ze 4. debaty, které
právě otázky ohledně významu a způsobů vlivu diskurzu explicitně řeší. Konstruktivismus
je  z nich  totiž  ještě  relativně  pochopitelným  diskurzem.  Nicméně  vzhledem  k inspiraci
Wendtem a jeho tabulkou na s. 15 je přesto nutné výzkumnému designu práce vytknout
absenci testování vlivu diskurzu teorie MV, která by zaplnila i holisticko-materialistické pole



dle Wendtova dělení teorií MV.  
  

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);

Bez připomínek.

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

Bez připomínek.

4. stylistická a jazyková úroveň textu;

Není ideální, což zbytečně snižuje jinak velmi neobvyklou úroveň DP.

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;

Viz. výše. 

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]);

I přes jisté jazykové nedostatky je práce celkově jednoznačně nadstandardní. Doporučuji 
zkrátit do odborného článku a publikovat, ideálně v Aj. Práci navrhuji na ocenění děkana 
FSV.

8. navrhovaná klasifikace.

Výborně.

datum podpis

28.5.2014


	Posudek magisterské diplomové práce

