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Kritéria Definice Max. 
bodů 

Získané 
body 

Hlavní kritéria    

 Výzkumná otázka, 
formulace problému 

10 10 

 Teoretický konceptuální 
rámec 

30 25 

 Metodologie, analýza 
argumentace 

40 33 

Celkem  80 68 

Vedlejší 
kritéria 

   

 Zdroje 10 10 

 Styl 5 5 

 Formální kritéria 5 5 
Celkem  20 20 

    
CELKEM  100 88 
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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Předkládaná práce nabízí zajímavou alternativu tradičním geopoliticky 
orientovaným analýzám regionu. Teoretický rámec je precizně formulovaný 
a velmi efektivně operacionalizovaný. Kvalitní operacionalizace pak 
z metodologického hlediska usnadňuje empirickou analýzu. 

Moje kritická reflexe nesměřuje k samotnému provedení, ale ke smyslu 
využití dané teoretizace: 

1) Strategická literatura představena v první kapitole více odpovídá 
schopnosti států/aktérů zformulovat své postoje vůči klíčovým existenčním 
tématům. Studovaný problém je pro většinu aktérů spíše marginální. Tento 
potenciální rozpor se samozřejmě promítá i do operacionalizovaného 
rámce. 

2) Neočekávám, že by práce nezbytně měla představit i kritickou reflexi 
daného přístupu (instrumentalismus/racionalismus; neřešení reaktivity, 
vztah followership/leadership atd…). Autorka by ale měla lépe vysvětlit, 
proč využívá právě tento přístup  a zhodnotit jeho potenciál a limity). 

Vedlejší kritéria: 

Oceňuji velmi solidní pramennou základnu, stylistiku i gramatiku. 

Celkové hodnocení: 

Z celkového pohledu se jedná o kvalitní DP, která však pouze lineárně 
přebírá již zformulovanou operacionalizaci. Silnou stránkou je kvalitní 
empirická práce. Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a hodnotím jako 
výbornou s tím, že navrhuji, aby autorka u obhajoby vysvětlila využití 
teoretického rámce. 



 

  

 
Univerzita Karlova v Praze │ Fakulta sociálních věd │Institut politologických studií  

U Kříže 8, 158 00 Praha 5 - Jinonice 

ips_sekretariat@fsv.cuni.cz │ tel: 251 080 264/214 │ fax: 246 013 042 
http://ips.fsv.cuni.cz 

Výsledná známka: Výborně 

Podpis: 


