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

 

Práce se zabývá zhodnocením smluv o mezinárodním jaderném odzbrojení na pozadí různých teoretických 

přístupů v teorii mezinárodních vztahů. Cíl práce je jasně vymezen, a to zhodnotit efektivitu procesu jaderného 

odzbrojení na počátku 21. století. 

 

 

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

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

 

Jedná se o středně náročnou práci, která vyžaduje dobrou orientaci v relevantních mezinárodních smlouvách a 

jejich zasazení do kontextu teorií mezinárodních vztahů. Tvůrčí přístup je třeba zejména v oblasti vhodné 

kombinace dostupných zdrojů a různých teoretických přístupů.   

 

Argumentačně je práce na poměrně dobré úrovni, nicméně operacionalizace jednotlivých kritérií efektivnosti by 

přispěla k větší přesvědčivosti autorových závěrů. Práce má rámcově logickou strukturu, postupuje od vymezení 

klíčových pojmů mezinárodního práva přes historický kontext až po zhodnocení dvou odzbrojovacích smluv 

uzavřených ve 21. století.   

 

V teoretické části práce se autor mohl ještě hlouběji zabývat ideovými rozpory, které problematiku jaderných 

zbraní od jejího počátku provázejí a pak je účelně navázat na svoje hlavní závěry ohledně efektivity 

odzbrojovacího procesu. 

 

Z metodologického hlediska postupuje autor poměrně systematicky, nicméně se mohl více věnovat klíčovému 

pojmu „efektivita“, včetně možností tuto veličinu měřit.  Souvislost s obecnými normami mezinárodního práva 

veřejného mohla být lépe vysvětlena, zvláště pak v situaci, kdy vztah obou velmocí k mezinárodnímu právu a 

jeho obyčejům je ve 21. století spíše vlažná. Vzhledem k cílům práce je až příliš velká část práce věnována 

deskripci na úkor analýzy samotné efektivity.  

 

Prameny a literatura jsou na bakalářskou práci na odpovídající úrovni, i když by mohly být doplněny o obecnější 

tituly věnující se dané problematice. Autor také měl věnovat pozornost podrobnější kritické reflexi literatury, 

která se daným tématem zabývá. Práce neobsahuje přílohy, pouze odkazuje na relevantní data.   

 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Jazykový projev studenta je na dobré úrovni, i citace a odkazy na literaturu odpovídají standardním normám. 

Grafická úprava vychází z předložené šablony a nijak tedy nevybočuje z normy. Práce obsahuje i všechny 

formální náležitosti. Větší pozornost mohla být věnována kritice sekundární literatury, která by pomohla vymezit 

základní problémy efektivity odzbrojovacího procesu a zhodnotit diskuse kolem nich v rámci odborné veřejnosti.  

  

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 



Bakalářská práce se zabývá relevantním a aktuálním tématem jaderného odzbrojení.  Mezi silné stránky práce 

patří zasazení do kontextu mezinárodního práva i relativně podrobná deskriptivní analýza obou zmiňovaných 

smluv. Ke slabším stránkám práce bych zařadil absenci podrobnější ekonomické analýzy nákladů na celý proces. 

Chybí také zhodnocení z hlediska národně-bezpečnostních doktrín obou států, která by lépe osvětlila motivy na 

pozadí odzbrojovacího procesu. V přehledu dominantních teorií mezinárodních vztahů chybí kritické přístupy, 

které jsou s ohledem na danou problematiku poměrně významné.  

 

Na  str. 6 by bylo třeba lépe vysvětlit důležité tvrzení „rámci regulace může za určitých okolností paradoxně 

nastat situace, kdy se bezpečnost zvýší společně s počtem jaderných zbraní.“ Na str. 7 by bylo vhodné doplnit 

odkaz či podrobněji rozebrat tvrzení „Byl dokonce určen zvláštní zpravodaj. Ovšem ve své funkci bohužel 

dlouho nevydržel.“ Na str. 9 a často i jinde v textu je problematická shoda podmětu s přísudkem, „Spojené státy 

využili“. Stylistika působí občas zbytečně komplikovaně, opět na str. 10: „takže by bylo nedůvodné obávat, že k 

vyvázání se států vede jakákoliv změna situace.“ Gramatická chyba je i ve tvrzení  ze str.11 „jaderná hrozba je 

až příliš účinná na to, aby se ji stát sám nemusel obávat.“ Na stejné straně je „aby při zapojení jaderných sil 

nehrozila fatální zkáza životního prostředí,“ což působí z hlediska možných civilních obětí poměrně cynicky.  

Na str. 12 pak je „instituciolizování,“ na str. 13 je „vytvotvořením“. Diskuse ke konstruktivismu je na stejné 

straně poměrně povrchní a nezohledňuje klíčový faktor osobního kritického přístupu ani potenciál pro vytváření 

globálního konsensu.  

 

Na str. 14 je problematické tvrzení, že studená válka začala až tím, že členové Rady bezpečnosti získali jaderné 

zbraně. Překlep u Internation Atomic Energy Agency svědčí o rychlosti psaní některých pasáží a jejch následné 

nedostatečné reflexi. Na str. 15 je stylisticky matoucí „Tím nešvarem byla problematický verifikační 

mechanismus.“ Na str. 16 pak „problíémy", na str. 18 „Článek I této smlouvy stanoví samotné této úpravy, na 

str. 20 dvě tečky na konci věty, na str. 24 „kanály k tomu, aby jimy byly informace šířeny,“ na téže straně pak 

„ověřeování,“ na str. 25 je pak „Barracka“ místo „Baracka“.  

 

Str. 31 obsahuje důležité tvrzení o jaderném odstrašení jako nefungujícím konceptu. Tato myšlenka mohla být 

rozebrána do větší hloubky a aplikována na debatu o odzbrojení. V závěru autor hodnotí vyhlídky do budoucna, 

nicméně mohl alespoň zmínit změněný geopolitický kontext v důsledku anexe Krymu a bojů v oblasti Donbasu.  

  

 

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

 

Proč USA a Rusko nesníží svoje jaderné arsenály ještě razantněji?  

 

Jaká jsou alternativní kritéria pro zhodnocení úspěchů či neúspěchů efektivity současné úpravy?  

 

Jak ovlivňuje současné debaty ohledně efektivních kroků k úplnému odzbrojení fakt, že Izrael jaderné zbraně 

podle všeho vlastní a je i připraven je v případě krize použít?  

  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku velmi dobře.  

 

 

Datum:         Podpis: 

 

 

6.6. 2017        Kryštof Kozák 

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. 


