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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 B 

Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

A 

Úroveň zpracování tabulek, grafů, map a jiných grafických prvků Zvolte položku. 

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: 

Místy v práci bohužel zůstaly překlepy nebo chybějící mezery, zvláště u citací. Stylisticky práce také 

není vždy úplně ideálně napsaná. 

 

 

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 

B 

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

A 

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

B 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka C 

Celkové hodnocení obsahové úrovně B 

 

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

Po teoretické stránce se práci nedaří vždy zcela skloubit různé části diskuze o hybridní válce a 

propojit je s metodologickou a empirickou částí práce. Práce místy také trpí nedotažením některých 

argumentů a operacionalizace a její následná aplikace také není vždy zcela důsledná. Práci by rovněž 

místy slušelo více empirických zdrojů k případům. Nakonec by autor mohl extenzivněji diskuovat širší 

implikace jeho práce a jejích závěrů.  

 

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. 

Práce vznikala v průběhu více než jednoho roku za pravidelných konzultací a průběžného 

odevzdávání jednotlivých kapitol. Autor pracoval svědomitě, vytyčil si realistický cíl s adekvátním 

postupem prác na jeho dosažení. Využil na poměry bakalářsjké práce vysoce nadstadarního 

rozsahu literatury včetně originálních ruskojazyčných zdrojů. Slabými stránkami práce je místy 

nedotažená metoda a mnohdy neobratná stylistika práce. Za nejslabší místo práce lze považovat 

absenci extenzvnějšího závěru diskutujícího implikace práce a jejích závěrů. I navzdory tomu se 

jedná o velmi nadstandardní bakalářskou práci.   

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

vyjádřit v průběhu obhajoby:  

Jak by autor charakterizoval implikace jeho závěrů pro současnou obrannou a bezpečnostní politiku 

v evropském kontextu?  

Autor zmiňuje, že vzhledem k tomu, že ruská hybridní válka není nová, můžeme se z předchozích 

případů poučit. Jaké podle něj vyplývají lekce pro současnou obrannou a bezpečnostní politiku vůči 

Rusku z jím studovaných případů Afghánistánu a Gruzie? 

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) 

Práce se pohybuje na hraně mezi A a B, v závislosti na průběhu obhajoby považují za možné i B.   

 

Datum: 27. 5. 2019 Podpis: _______________________ 


