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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 práce je vhodně zvolené a ukotvené v diskuzi, která v oboru probíhá. Teoretický 
rámec (Sagan a jeho „modely proliferace“) je odpovídající, stejně jako jednopřípadová 
studie využívající metodu rozboru procesu. Na tomto místě pak musím jako oponent 
otevřeně upozornit, že Saganovu teorii považuji za začně nedostatečnou a obsahující řadu 
chyb. Nedostatky práce, které jsou dle mého názoru důsledkem Saganových chyb, proto 
nebudu v tomto posudku hodnotit.  
 
Poněkud nešťastné je z hlediska posuzované práce rozdělení na dvě části, kde podle 
autorky „jednopřípadová studie Státu Izrael, jejíž předmět zkoumání je izraelský jaderný 
program a jeho vývoj, a slouží jako podklad pro druhou část, kde k nalezení kvalitativních 
nezávislých proměnných používám metodu rozbor procesu“ (s.4). Z tohoto  pramení  má  
hlavní a v zásadě jediná výtka vůči posuzovanému textu. Po výborně zpracované úvodní 
části, která obsahuje vše, co by měla (vymezení tématu, příslušná zdůvodnění, teoreticko-
metodologickou část, rozbor literatury) následuje dlouhá narativní část a po ní pak kratší 
„analytická část“. Větší část operacionalizace (včetně identifikace proměnných) je však 
zpracována až v analytické části. Předchozí narativní část je sice výtečně napsána, ale 
vzhledem k tomu, že analytická část následuje až po ní, se často ztrácí to nejdůležitější 
z hlediska Saganovy teorie, tedy z narace není jasné, co a jak ovlivňuje rozhodnutí Izraele 
získat jaderné zbraně. Vede to navíc k zařazení pasáží, u kterých není jasné, jak pomáhají 
vysvětlit motivace  Izraele  k zisku jaderné zbraně. Například strategická nejednoznačnost 



může být těžko příčinou pro budování jaderného arzenálu.  
 
Diplomová práce je do jisté míry dvojící prací. Narativní část je do značné míry výbornou 
samostatnou prací na pomezí oborů diplomatické a vojenské historie. Analytická část, je 
pak dobře zpracovaná práce z oboru mezinárodních vztahů, která řemeslně zdatně 
využívá rozbor procesu k testování platnosti Saganovy teorie na případu Izraele.  

 
 

 
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); 
 

Úroveň zpracování tématu je vysoce nadstandartní. Převyšuje nejen průměr diplomových 
prací na KMV, ale i řadu textů, které jsem posuzoval v rámci recenzního řízení pro česká 
odborná periodika.   

 
 

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

 
Opět vysoce nadstandartní. Jedinou drobnou výtku mám k tomu, že autorka cituje Oskara 
Krejčího a necituje můj text k Saganovým modelům. 
 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

Stylistická a jazyková úroveň je vynikající. Rétorika odpovídá vědecké práci. Doporučoval 
bych odstranění občasného „studentského stylu, který má ukázat, že student dával pozor 
na metodologickém semináři“. (Např. věta „z metodologického hlediska je práce pojata 
jako epistemologický interpretativní výzkum“, která je jednak celkem zbytečná a navíc o 
pár vět dále autorka tvrdí, že zkoumá vztah mezi nezávislou a závislou proměnou, což 
bych považoval za výzkum kauzální.) 

 
 

5. formální úplnost výtisku (čestné prohlášení, obsah, resumé, projekt); 
 

Bez výhrad.  
 
 

6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených 
aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě; 
 

nejsou 
 
 

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 nejen odpovídá požadavkům na diplomovou práci, ale dokonce je vysoce převyšuje. 



Přes výše uvedené výhrady ke struktuře práce ji jednoznačně doporučuji k obhajobě i 
pochvale děkana. Autorce doporučuji práci po úpravě struktury publikovat, případně 
rozdělit na dvě publikace, jednu „historickou“ a druhou „politologickou“.  

 
 
8. navrhovaná klasifikace. 

 
výborně 
 
 
datum       podpis 
 
22.1.2013 
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