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Slovní hodnocení:
Hlavní kritéria:
Kristýna Králová napsala poměrně velice kvalitní práci týkající se sportu jako
nástroje mezinárodní politiky, a konkrétně olympijských her a faktorů ovlivňujících
volbu pořadatelských měst. Text je přehledný, logicky strukturovaný, hodná ocenění
je i kombinace kvalitativního (případová studie) a kvantitativního (logistická
regrese) přístupu. Celý teoretický rámec (9 hypotéz) je poměrně přímočarý a jasný.
Slabinou práce je spíše nejistá kvantitativní analýza, resp. její nejistá prezentace a
interpretace postupu a výsledků. Na druhou stranu, logistická regrese je pokročilá
technika přesahující látku vyučovanou na IPS, a to je třeba brát v potaz. Případová
studie vhodně doplňuje kvantitativní analýzu, ačkoliv je spíše detailnějším rozborem
a komentářem hodnot indikátorů, které byly využity i v kvantitativní analýze, než že
by sama o sobě přinášela velké množství úplně nových informací (nicméně do jisté
míry to dělá, třeba detaily o volbě).

Vedlejší kritéria:
Práce je formálně, jazykově i stylisticky na velice dobré úrovni.

Celkové hodnocení:
Jedná se o zdařilou práci na spíš méně tradiční téma v MV, nicméně s jasnou
vazbou na mezinárodní politiky i na klíčové koncepty v současných debatách
v MV (soft power, rising powers), včetně jasné vazby na předchozí
studii/studie obdobného rázu. Práce je mírně slabší v provedení kvantitativní
analýzy a v přesvědčivosti její interpretace, nicméně analýza samotná
uplatňuje poměrně technicky náročnou metodu.

Výsledná známka: A/B

Podpis:
31/5/2018

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií / Smetanovo
nábřeží 6, 110 01 Praha 1, info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111

www.fsv.cuni.cz

