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1) Odpovídá hodnocená práce v základních rysech projektu BP? 

☒Ano, případné odchýlení je velmi omezené a práci prospívající 

☐Je patrné určité odchýlení, ale toto je vhodně vysvětleno v práci 

☐Práce se výrazně odchyluje od projektu (v cíli, struktuře, či metodologii), vysvětlení buď chybí, 
případně je neakceptovatelné 

 

V případě volby třetí možnosti stručně rozveďte:  

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

2) Hodnocení formální stránky práce (vyberte z nabízených hodnocení A-F) 

Odpovídá rozsah práce požadavkům (min 30 NS) ANO 
Je práce strukturována do navazujících logických celků s ohledem na 
definovaný cíl (výzkumnou otázku) práce? 

A 

Jazyková a stylistická úroveň práce A 
Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

A 

Úroveň zpracování tabulek, grafů, map a jiných grafických prvků A 
Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké) Zvolte položku. 
Celkové hodnocení formální stránky práce A 

 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

Předložená práce je pro formální, jazykové a stylistické stránce na velmi vysoké úrovni. Argument je 
vhodně strukturovaný a dobře provázaný. 

 



 

3) Hodnocení odborného charakteru práce 

Práce má jasně stanovený cíl a výzkumnou otázku a jasně na tyto 
odpovídá 

A 

Struktura práce, využitá data a metody odráží systematickou snahu 
o řešení výzkumného cíle/otázky 

A 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

A 

Kvalita a (relativní) úplnost využité literatury (zdrojů) a schopnost 
s ní pracovat kriticky 

B 

Schopnost zasadit práci a její výsledky do existující literatury 
(případně aktuálních politických debat) 

A 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka B 
Celkové hodnocení obsahové úrovně A 

 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

Práce stanovuje a uplatňuje vhodný výzkumný záměr (testování vybraných teorií mezinárodních 
vztahů v oblasti východní Asie). Jasně vymezuje závislé a nezávislé proměnné a podloženě jim 
přikládá hodnoty. Práce má zřetelný analytický rozměr a její výsledky jsou vhodně prostředkovány, 
včetně dobře zpracovaných tabulek. Autorka se zdá mírně a priori přiklánět k Mearsheimerově teorii 
(např. při představení Glaserova defensivního realismu jej na str. 8 cituje ve smyslu, že jeho teorie je 
normativní; podobný závěr by ale bylo jistě lze učinit i v případě Mearsheimerově). Není zcela jasné, 
na čem je postaven její předpoklad, že Trumpova administrativa bude usilovat o udržení stávajícího 
liberálního řádu (str. 17). Kritice je podrobena pouze Ikenberryho liberální teorie, autorka však pomíjí 
i obsáhlou kritiku realistického pojetí anarchie, kterou by bylo lze vztáhnout k oběma realistickým 
teoriím, s nimiž pracuje (cf. Weber 2013 k neproblematickému propojení anarchické struktury a 
obavám z druhého v neorealismu). Za účelem odlišení realistických teorií autorka přijímá u Glaserova 
defensivního realismu předpoklad, že Čína je státem usilujícím o zajištění vlastní bezpečnosti a 
ustaluje tak nezávislou proměnnou motivace. Teorie je potom zřetelně odlišena od Mearsheimerova 
ofensivního realismu, otázkou nicméně je, do jaké míry lze potom smysluplně její takto 
zjednodušenou verzi testovat proti ostatním, zejména právě teorii Mearsheimerově. Ve vyhodnocení 
proměnných zároveň autorka předpokládá, že rovnováha offence-defence vzhledem k vzdálenosti 
USA hraje zklidňující roli. Pokud by však byla přijata v úvahu vojenská přítomnost USA v oblasti a 
jejich spojenecký systém, mohly by územní spory, jejichž je Čína hybatelem, být rovněž 
interpretovány i jako motivované posilováním bezpečnosti a Glaserova teorie by tak jimi patrně 
nemusela být nutně vyvracena. 

 

4) Shrnující komentář hodnotitele (POVINNÉ!), celkový dojem z práce s vyzdvihnutím silných a 
slabých stránek práce a jejich relativního poměru (max 1800 znaků). Zejména v případě 
hodnocení A či E/F jasně odůvodněte Vaše hodnocení. 

Předložená práce má velmi dobře stanovený výzkumný záměr a ve svém provedení je po formální i 
obsahové stránce na vysoké úrovni. Autorka prokazuje zřetelné analytické schopnosti a dovednost 
propojit teoretické propozice se studiem konkrétního empirického případu. 

 



 

5)  Nepovinné, v případě nejasností uveďte otázku/y, ke kterým by se měl autor práce 
vyjádřit v průběhu obhajoby:  

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Celkové hodnocení: 

Práci k obhajobě Doporučuji 

V případě nedoporučení prosím vždy stručně uveďte hlavní důvody nedoporučení 

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Navrhuji hodnotit: A 

Ve výjimečném případě nejednoznačnosti hodnocení stručně uveďte hlavní bod, který podmiňuje 
lepší/horší hodnocení (max 600 znaků) Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Datum: 28. 5. 2018 Podpis: _______________________ 


