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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Posuzovaná práce se zaobírá šířením různých typů zbraní hromadného ničení a to zejména 
s ohledem na otázku, zda snaha o získání jednoho typu zbraní ovlivňuje snahu o získání 
jiného typu zbraní. Téma jako takové je nepochybně relevantní a přitom poměrně 
omezeně zpracované v existující odborné literatuře. Autorka si správně klade za cíl na 
existující poznání navázat a rozvinout jej a to testováním existující teoretizace tématu, 
kterou prezentovali Michael Horowitz a Nielem Narang v článku Poor Man’s Atomic 
Bomb? Exploring the Relationship between “Weapons of Mass Destruction”.  

Na substantivně dobře vymezený a relevantní výzkumný problém bohužel nenavazuje 
odpovídající zpracování. Horowitz a Narang (kvantitativně) pracují se všemi případy 
států, které vlastní nebo vlastnily zbraně hromadného ničení nebo se snažily o jejich 
získání. Autorka si z těchto případů dva vybírá a na nich se snaží testovat platnost 
jejich závěrů. Takový krok by byl v zásadě smysluplný, nicméně bylo by vhodné lépe 
a detailněji vysvětlit výběr případů a oba případy analyzovat do hloubky. 

Bohužel zdůvodnění výběru případů je spíše nešťastné a neukazuje na to, proč mohou 
právě tyto dva případy dobře posloužit k testování teorie. Autorčino tvrzení, že „Státy 
Indii a Egypt jsem tedy vybrala záměrně, protože ze všech zemí vlastnících zbraně 
hromadného ničení mi právě tyto dva státy přijdou jako dostatečně kontrastní a 
vhodné země“, bohužel dostatečné informace neposkytuje. 

Ještě zásadnější problém však přináší samotné zpracování případů. Autorka pracuje 
s relativně omezením množstvím zdrojů a nedaří se jí dosáhnout úrovně detailu nutné 
pro kvalitativní testování. Reálně diplomantka testuje teorii na stejných případech a 
s menším množstvím zdrojů než její autoři.  

Skutečné kvalitativní testování by vyžadovalo jít do hloubky detailu a zkoumat, zda 
mechanismus předpokládány hypotézou lze reálně pozorovat. Bylo by třeba zkoumat 
rozhodování u jednotlivých kroků v rámci různých zbraňových programů. Snažit se 
zjistit, jakou roli pro rozhodnutí v rámci jednoho programu měla situace v jiném 
programu. Jedna z hypotéz například tvrdí, že získání jaderných zbraní snižuje riziko, 
že stát bude usilovat o jiné zbraně hromadného ničení prakticky na nulu. Autorka by 
mohla pozorovat, zda dílčí úspěch v jaderném programu snižuje tlak na postup 
v dalších programech. Místo toho si ale autorka vystačí s jednoduchým sledováním 
toho, zda stát program má nebo nemá. V principu tak na mnoha stranách prezentuje to, 
k čemu by autorům původní teorie stačila binární proměnná a elegantní rovnice.  
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Vedlejší kritéria: 

Práci by dozajista obohatilo, kdyby diplomantka čerpala z bohatší zdrojové základny. 
Diplomantka by také mohla zlepšit rétoriku výzkumu, jehož prezentaci neprospívají časté 
nešikovné formulace a nejasné logická návaznost vět. Například hned druhá věta práce: 
„Tyto zbraně jsou nyní více než dříve úzce spojeny s bojem proti globálnímu terorismu“ 
naznačuje, že se zbraně hromadného ničení používají k boji proti organizovanému 
zločinu. Formulační neobratnosti se bohužel objevují napříč prací a jsou spíše pravidlem 
než výjimkou. 

 

Celkové hodnocení: 

Práce je tematicky relevantní, ale nedaří se jí slibovaný potenciál naplnit a to zejména 
z důvodu nedostatečnosti řemeslného zpracování. Celkově je tak možné práci hodnotit 
pouze jako slabou, nicméně i tak obhajitelnou. 
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