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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Diplomová práce Levana Bokerii se zabývá akademicky zajímavým a relevantním 
tématem bezpečnostní strategie malých států, přičemž se zaměřuje na případ Gruzie 
po rozpadu Sovětského svazu. Případ Gruzie autora navádí k výzkumné otázce 
zabývající se rozporem mezi rolí realistického pojetí racionality a vlivem identity na 
zahraniční politiku. 

Práce obsahuje relativně bohatou teoretickou diskusi, v níž autor definuje malý stát a 
strategická a bezpečnostněpolitická omezení, která se s tímto postavením pojí. Na 
základě této teoretické diskuse vytváří celkem smysluplný a funkční analytický 
model. 

Značná část empirické části je veskrze deskriptivní, popisující politický vývoj Gruzie 
a její integrační úsilí. Vlastní analýze se věnuje až poslední kapitola. Ta velice úzce 
navazuje na vytvořený analytický model a cílevědomě se snaží poskytnout odpověď 
na výzkumnou otázku. Autor celkem věrohodně dokládá, že snaha Gruzie o integraci 
v euroatlantických strukturách je podporována navzdory imperativu materiálních 
faktorů a vychází spíše z historicky formované identity tohoto národa. 

Vedlejší kritéria: ok 

Celkové hodnocení: 

Navzdory mým značným pochybnostem ještě týden před odevzdáním dokázal Levan 
vytvořit smysluplnou analytickou práci, které se konzistentně snaží poskytnout 
odpověď na zvolenou výzkumnou otázku. Co se týče analytické hloubky a iniciativy 
při vyhledávání empirických dat, tato práce stále má značný prostor pro zlepšení. 
Nicméně i ve stávající podobě práce splňuje požadavky na diplomovou práci a mohu 
ji doporučit k obhajobě. 
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