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Téma diplomové práce: 
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Kritéria hodnocení: 
Stupeň hodnocení podle ECTS 

A B C D E F 

1 Formulace cíle práce a hypotézy  X     

2 Práce s odbornou literaturou – teoretické zázemí X      

3 Struktura práce a postup řešení  X     

4 Použité metody  X     

5 Práce s odborným jazykem X      

6 Úroveň formálního zpracování práce  X     

7 Splnění cíle a potvrzení či vyvrácení hypotézy  X     

8 Teoretický přínos práce a její praktické využití  X     

Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni. 

 

Celkové slovní hodnocení diplomové práce: 

 

Autorka diplomové práce řeší složitý globální geopolitický problém. Teoretická část 

kvalifikační práce se opírá a vychází z úctyhodného souboru odborné domácí i zahraniční 

odborné literatury včetně klasiků H. A. Kissingera, Z. Brezinského a S. P. Huntingtona. 

Přesto jsem očekával v podkladových materiálech i novou americkou jadernou doktrínu 

z února 2018.  

Autorka diskutuje problematiku geopolitiky jako takové a uvádí některé nejdůležitější 

geopolitické školy. V teoretické části se autorka správně zaměřuje na převratné dílo 

amerického profesora S. P. Huntigtona „Střet civilizací“. Dále autorka práce uvádí řadu 

různých teorií. V části na str. 26 až 32 jsou správně popsány bezpečnostní aspekty v době 

Studené války. 
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V praktické části se autorka věnuje a diskutuje problematiku bipolárního světa se zaměřením 

na zbrojení, kde dokládá historický vývoj řadou faktů. Jsou k tomu uspořádány mnohé 

přehledné tabulky, kde je pozornost zaměřena na USA a bývalý SSSR/dnešní RF. V další 

části pak diskutuje nové výzvy z pohledu České republiky. V sedmé kapitole se pokouší o 

současné a budoucí vyhlídky Evropy.  

Široce diskutuje svoji hypotézu o skončení Studené války a také na ní odpovídá. Zabývá se 

procesem rozhodování o válečném konfliktu. Naznačuje různé scénáře dalšího možného 

vývoje. V závěru své práce oprávněně poukazuje na současné zhoršování bezpečnostní 

situace a poukazuje na řadu faktorů, který tento nepříznivý vývoj ovlivňují. 

 

 

Otázky k obhajobě diplomové práce: 

 

Stručně charakterizujte tzv. Nuclear Posture Review (February 2018), byl tento dokument 

použit ve Vaší kvalifikační práci? 

 

Za co dostal Nobelovu cenu míru H. A. Kissinger a B. Obama? 

 

Kdy a proč vznikla v 50 letech minulého stoletá tzv. Varšavská smlouva? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikace oponenta diplomové práce: velmi dobře - B 
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       podpis oponenta diplomové práce 
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