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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); 
 

Volba tématu odpovídá záběru disciplíny, ke které se kvalifikační práce vztahuje. Výzkumná 
otázka je formulována srozumitelně, aniž by jejímu zdůvodnění byl věnován větší prostor. 
Výběr tématu lze nicméně považovat za přiměřený i původní. 
 
Teoretické ukotvení práce je korektní, ačkoli je nutné zmínit některé, viz dále. Metodologické 
usazení by pro diplomovou práci již zasluhovalo větší propracovanost, viz dále. 
 
Výběr literatury pro potřeby práce a její kritický rozbor odpovídá svým rozsahem potřebám 
diplomové práce. 
 
Strukturace textu je logická a odpovídá zvyklostem diplomové práce s jednou výjimkou: 

koncepty spolu a vonkajším aspektom suverenity – medzinárodným uznaním budeme 

operacionalizovať v jednotlivých case studies v druhej časti práce, s.4. Je záhodno 

operacionalizovat v příslušné metodologické části práce a nikoli až v části empirické. 
   

 
 

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); 
 

Práce by si rozhodně zasloužila více primárních zdrojů. Autorka předkládá v empirické 
části narativ, který skládá čerpáním faktů ze sekundárních zdrojů, a na jeho základě 
vyvozuje své závěry. Je otázkou, zda bez použití rigoróznější metodologie, je opravdu 
empirická realita kongruentní s autorčinými závěry, či zda jsou autorčiny závěry  
kongruentní pouze s „autorčinou narativní realitou“.   

 

 
 

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

Práce splňuje kritéria standardů vědeckého textu. 
 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

Text je psán ve slovenském jazyce; nejsem kompetentní hodnotit. 
 

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

 

V pořádku. 
 

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

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

Otázky k obhajobě: 
- jaký de facto stát (nebo geopolitická teritoriální formace) by mohl ve vazbě na 

„hypotézu“ představovat least likely case? 
- opravdu lze mezinárodně-právní uznání chápat jako jedinou složku tzv. vnější 

suverenity? 

- (v) dnešnom svete (…) suverenita sa stáva politickým konštruktom, s.61. A dříve tomu bylo 

jinak? 
 

 
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]); 
 

Celkově práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci a proto ji doporučuji 
k obhajobě. Nicméně je nutné zmínit alespoň dvě oblasti, kde by práce zasluhovala silnější 
autorský rukopis. 
 
Zaprvé, autorka hovoří o „své“ hypotéze, ve skutečnosti aplikuje již postulované (a 
empiricky testované) teoretické koncepty na „své“ případy. Její práce má tak nejblíže 
k theory-tested case studies. Existuje legitimní otázka, zda širokospektrální výběr případů 
je vzhledem k této skutečnosti tím nejlepším přístupem. Např. již Milena Sterio testuje svoji 
teoretizaci na 6 případech, přičemž autorka 3 z nich přebírá (Abcházie, Osetie a Kosovo). 
Z teoretického aspektu by bylo mnohem cennější, pokud by zvolila určitý least likely case, 
kterému by se věnovala s náležitou metodologickou a empirickou hloubkou. Výsledek 



takového testu by významně mohl validitu používané (testované) teoretizace 
potvrdit/vyvrátit. 
 
A zde se dostáváme, zadruhé, k problému s metodologií. Jistě není na závadu používat 
instrumentální variantu případové studie. Naopak. Aplikace teorie v případové studii ale 
musí vykazovat jasně daný metodologický rámec. Jinými slovy, případové studie v tomto 
epistemologickém pojetí představují pouze „hřiště“, na kterém „se hraje“ podle daných 
pravidel. Případová studie nemůže sama o sobě být dostatečným způsobem, jak se dobrat 
poznání. V rámci instrumentální případové studii je třeba uplatnit určitou specifickou 
metodu, s jejíž pomocí se můžeme k onomu poznání skutečně dobrat. Navíc vyšší 
množství případů, se kterými autorka pracuje, přímo volá po určitém komparativním 
řešení.  
 
Vnímám proto teoreticko-metodologickou část práce jako nedotaženou, či možná lépe 
řečeno jako ponechanou na té nejbazálnější hladině, aby šlo ještě hovořit o odborné práci. 
A nutno také zopakovat, že ani empirická část kvůli svému mikrorozsahu jednotlivých 
případů tato slabší východiska nekompenzuje. 

 

 
8. navrhovaná klasifikace. 

 

Přes výše uvedené nedostatky vzhledem k náležité kvalitě dalších sledovaných a v tomto 
posudku hodnocených parametrů práce navrhuji klasifikovat jako velmi dobře.  
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