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Kritéria Definice Max. 
bodů 

Získané 
body 

Hlavní kritéria    

 Výzkumná otázka, 
formulace problému 

10 8 

 Teoretický konceptuální 
rámec 

30 20 

 Metodologie, analýza 
argumentace 

40 30 

Celkem  80 58 

Vedlejší 
kritéria 

   

 Zdroje 10 10 

 Styl 5 2 

 Formální kritéria 5 3 

Celkem  20 15 

    
CELKEM  100 73 
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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: Práce si klade za cíl testovat hypotézu, že Ruská federace je 
vnímána vybranými členy NATO (USA, UK, Německem a Polskem) jako 
aktér, který nemá dostatečnou sílu, aby byl schopen zásadním způsobem 
prosazovat svoje cíle vůči „západu“. Jakkoli je otázka vnímání kapacit 
potenciálních oponentů a povahy jejich jednání rozhodně zajímavá a je 
třeba se jí zabývat, autor v práci nevysvětluje, jak k této hypotéze dospěl. 
Teoretická kapitola je spíše obecným vymezením moci v hlavních směrech 
teoretické literatury (ne vždy úplně přesným, viz např. charakteristika 
liberalismu jako idealistického, s. 16), než aby představovala jasné 
východisko pro formulování hypotézy. Rovněž nástin použité metody je 
velmi minimální, ačkoli v empirické části se autor drží  vcelku systematicky 
jednotného způsobu prezentace zjištěných poznatků, nicméně bez hlubší 
analýzy, která by navazovala na teoretický či konceptuální základ. 
 

Vedlejší kritéria: Práce je založena na relevantní, zejm. historické literatuře 
a širokém výběru dokumentů a mediálních obrazů vystoupení klíčových 
aktérů ve vybraných zemích. Slabší stránkou práce je její jazyková redakce 
(místy zřejmě zcela absentovala).  
 
Celkové hodnocení: Práce splňuje kritéria kladená  na diplomové práce, 
nicméně má řadu podstatných nedostatků.  
Autor by měl při obhajobě zejména vysvětlit, jaké ukazatele mu sloužily 
v empirické analýze pro identifikaci specifických postojů aktérů a jakým 
způsobem přistupoval k jejich komparaci.  
 
Výsledná známka: 3 
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