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Kritéria Definice Max. 
bodů 

Získané 
body 

Hlavní kritéria    

 Výzkumná otázka, 
formulace problému 

10 7 

 Teoretický konceptuální 
rámec 

30 28 

 Metodologie, analýza 
argumentace 

40 35 

Celkem  80 70 

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 se soustředí na problematiku militarizace vesmíru a 
následně na potenciál a možnosti kooperace hlavních aktérů. Autorka si 
klade dvě hlavní otázky – dochází-li k militarizaci vesmíru a mohou-li dva 
specifické modely teorie her vysvětlit chování hlavních aktérů ve vesmíru 
(ve smyslu jejich kooperativního/konfliktního jednání). 

Jeden z menších problémů vidím ve formulaci výzkumného záměru. Otázka 
k militarizaci vesmíru je zřejmá, nicméně druhá otázka soustředící se na 
aplikaci modelů je trochu netradiční. V kontextu teorie her bych čekal 
testování hypotéz, které vycházejí z předpokladů daných modelů. 

První otázku autorka zodpovídá prostřednictvím spíše deskripce 
militarizační dynamiky ve vesmíru. I přes deskriptivní charakter je však 
daná pasáž velmi dobře zpracovaná, což ostatně obecně platí o celé práci. 

Druhá otázka je pak analyzována na základě aplikace herně-teoretických 
modelů. Spíše než ve standardním herně-teoretickém smyslu autorka 
modely využívá jako teoretické matice. Tento přístup není z hlediska TH 
rigorózní, nicméně je zcela funkční a přináší potřebné závěry. 

Z celkového pohledu se jedná o velmi kvalitní práci. Autorka nepředkládá 
klasickou aplikaci teorie her, nicméně nabízí velmi kvalitní analýzu 
významného současného fenoménu. 

Vedlejší kritéria: 

Oceňuji velmi solidní pramennou základnu, stylistiku i gramatiku. 

Celkové hodnocení: 

Z celkového pohledu se jedná o velmi kvalitní práci. Autorka nepředkládá 
klasickou aplikaci teorie her, nicméně nabízí velmi kvalitní analýzu 
významného současného fenoménu. Ocenit lze i pramennou základnu 
stejně tak jako vynikající stylistickou a obecně formální úroveň práce. 
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