
PPOOSSUUDDEEKK  MMAAGGIISSTTEERRSSKKÉÉ  DDIIPPLLOOMMOOVVÉÉ  PPRRÁÁCCEE  
katedra mezinárodních vztahů IPS UK FSV 
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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 je zvolena vhodně, výzkumné otázky jasně zformulovány. Po teoretické stránce se 
práce opírá především o koncept normativní mocnosti v kontextu EU peacebuildingu. 
Práce obsahuje kvalitně provedenou operacionalizaci, která efektivně spojuje teoretickou 
diskuzi a empirickou část. Zdrojová základna je solidní, autorka zřetelně argumentuje a 
zybtečně se neodchyluje od argumentační linie.  
 

 
 

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); 
 

 
Práci považuji za kvalitně zpracovanou. Za její nejsilnější stránku považuji již zmíněnou 
efektivní operacionalizaci prostřednictvím soustředění se na mechanismy šíření. Tímto 
krokem autorka překonává relativně častý problém u literatury zabývající se normativitou 
chování a působení, který tkví v nedostatečném prokázání normativního vlivu. 
Také empirická část práce je vydařená. Lze ocenit, že se autorce skutečně podařilo 



empiricky naplnit zmíněné mechanismy. Jinými slovy empirická část je téměř ukázkově 
propojena s teorií.   
Z celkového pohledu jsem rád, že efektivní spolupráce s diplomantkou vyústila v takovýto 
výsledek. 

 
 

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

 
Bez připomínek 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

Bez připomínek 

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

 

ok 
 

 
6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených 

aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě; 
 

 
 

 
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]); 
 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím jako výbornou 

 
8. navrhovaná klasifikace. 

 

Výborně 
 

 
datum       podpis 
 

 
20/6/2014 

 

 
 
 


