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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Deklarovaným cílem práce je posoudit efektivitu dvou nedávných bilaterálních odzbrojovacích smluv mezi USA 

a Ruskem, tj. smluv SORT a New START. Kritérii pro zkoumání této efektivity jsou „soulad chování aktérů s 

textem smlouvy, ale také například počet jaderných hlavic, držených jednotlivými státy.“ (s. 3) Autor dochází 

k závěru, že smlouvy jsou efektivní jen částečně, protože sice významně snižují jaderné arzenály obou zemí, ale 

„nevedou přímo k úplnému jadernému odzbrojení“ (s. 31). Práce má dvě stěžejní části, z nichž první se věnuje 

jadernému odzbrojení na obecné úrovni (právní úpravy, teorie mezinárodních vztahů, historický kontext), 

zatímco druhá analyzuje dvě zmíněné smlouvy.   

 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Věcné zpracování práce je jistě dostatečné pro absolvování bakalářské zkoušky, ale výrazná pozitiva bychom 

zde hledali stěží. Text postrádá jasnou a logickou strukturu. Na výzkumnou otázku ohledně efektivity je 

zaměřena jen velmi malá část práce, její většinu pak tvoří nelogicky pospojované a obvyklé velmi obecně a spíše 

povrchně pojaté pasáže, které se věnují celé řadě jen volně souvisejících témat (historie jaderného odzbrojení, 

teorie mezinárodních vztahů, okolnosti vyjednávání smluv apod.). Autor těká mezi různými problémy. 

Výsledkem je text, který je obsahově nesourodý a z velké části se s  definovaným problémem potkává jen 

nepřímo. Největší slabinou je část o teoriích mezinárodních vztahů, která je nejen nadbytečná (autor se k ní 

odvolává jen sporadicky), ale také velmi slabě zpracovaná. Na každou ze tří hlavních teorií (realismus, 

liberalismus, konstruktivismus) si text vyhradil jeden jediný odstavec. Teorie nejsou ani v nejmenší stručnosti 

představeny, autor rovnou skáče k často problematickým a nedořečeným aplikacím na jaderné odzbrojení. Zcela 

nepochopený je pak konstruktivismus: Tvrzení, že „zde nelze vyvozovat obecné závěry, neboť každý jednotlivý 

aktér může tuto problematiku vnímat subjektivně jinak,“ (s. 12) se s konstruktivistickým výzkumem založeným 

na intersubjektivitě a sdílených významech zcela míjí.    

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Práce má značné limity v jazykovém a stylistickém zpracování. Obsahuje velké množství překlepů a 

pravopisných chyb (např. „abychom teoreticky vymezily přístupy,“ s. 10), což obecně přispívá k celkovému 

dojmu, jako by byla napsaná ve spěchu a neproběhla již důkladná redakce textu. Odstavce jsou často 

neúměrně dlouhé (např. až dvoustránkový odstavec na s. 23-25). Autor rychle střídá ne vždy srozumitelné a 

dořečené, často špatně navazující věty či argumenty (viz např. s. 10, kde v úvodním odstavci zmíní rychle 

tradicionalismus, abolicionismus a jaderné tabu, aniž by je hlouběji vysvětlil, a místo toho dál pokračuje k 

realismu, liberalismu a konstruktivismu). To vše významně komplikuje orientaci v textu. Problematická je 

zde také práce s citacemi, kdy jsou zde často dlouhé pasáže, které evidentně reprodukují argumenty jiných 

autorů, avšak jen s chybějícími či velmi občasnými citacemi (viz odkaz na definici odzbrojení dle OSN na s. 

6, debata o zvláštních zpravodajích na s. 7 či celá část o teoriích mezinárodních vztahů).   

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Práce je po všech stránkách spíše podprůměrná, k absolvování však bezesporu dostatečná.  

 

 



5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

 

a) Cílem smluv SORT a New Start není úplné jaderné odzbrojení. Je tedy legitimní je kritizovat jako ne 

zcela efektivní právě s výtkou, že k takovémuto úplnému odzbrojení nevedou? 

b) Jakou roli v autorově argumentaci hrají teorie mezinárodních vztahů? 

 

 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením dobře. 

 

Datum: 1. června 2017        Podpis: J.E. 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 

 


