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Slovní hodnocení:
Hlavní kritéria:
Práce zpracovává nadmíru aktuální a důležité téma, které je mimo jiné hlavním
tématem letošního světového kongresu IPSA. Autor provádí kritiku současných
teoretických proudů (kladoucí důraz na suverenitu, ekonomické diskrepance či
vojenskou funkci) usilujících o nalezení „single cause“ výstavby hraničních bariér,
který vedl i k tezi o vstupu Evropy do nové éry geopolitiky (představující antitezi ke
globalizačnímu diskurzu) následující Braudelovy či Lutwakovy epochy. Autor práce
přesvědčivě prokazuje explanační limity jednotlivých teoretických proudů usilujících
o nalezení univerzálního vysvětlení jinak komplexních a dynamicky se vyvíjejících
příčin výstavby hraničních bariér napříč světovými kontinenty. Teoretická část práce
je vhodně aplikována na část empirickou, ve které autor přesvědčivě dokládá svá
teoretická východiska (určitou anomálii v tomto kontextu představuje situace na
některých hranicích RF, s čímž se autor rovněž dobře metodologicky vyrovnává).
Značnou přidanou hodnotou práce je vlastní a unikátní dataset, který je o poznání
aktuálnější než v pracích renomovaných autorů.

Vedlejší kritéria:
Autor ve své práci shromáždil veškeré relevantní teoretické práce (Baliff,
Rosiér, Carter, Poast, Brown a mnohé další), které jsou relevantní
k současnosti probíhající diskusi o příčinách tzv. procesu border-hardening,
který se projevuje bezprecedentní dynamikou nárůstů různých variant
hraničních bariér (fences, walls, technical barriers). Kromě toho v empirické
práci pracuje autor se značným množstvím primárních zdrojů, které využívá
k zodpovězení výzkumné otázky. Práce splňuje všechna formální kritéria
stanovená FSV UK, úroveň jazyka a stylistiky je na velmi dobré úrovni
s ohledem na fakt, že autor není rodilým mluvčím.
Celkové hodnocení:
Vzhledem k originalitě zpracování aktuálního tématu, úrovni teoretického
zpracování navrhuji práci na pochvalu děkanky FSV UK.
Výsledná známka:
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