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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 B 

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: 

Ddrobnou vítku mám k občasným formulačním nedotaženostem. Např. s. 6 „Ten dokázal dovedně 

využít taktickou vyspělost a znalost terénu, stejně jako moderní zbraně-použití protilodní střely C802 

(2007, str. 37).“  Občas mi přijde, že volba slov poněkud kulhá (př. závěr: (autor vycházel z hypotézy, 

že na Ukrajině bylo „hybridní vedení války“ použito). Předpokládám, že místo slova hypotéza mělo 

být „předpoklad“) . Finálně Tabulka – kap. 6 by asi měla mít název (nevidím jej).  

 



 

3) Hodnocení odborného charakteru práce 

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

B 

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 

A 

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

D 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka A 

Celkové hodnocení obsahové úrovně B 

 

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

Práce je solidně odvedena, má jasný výzkumný cíl, logickou strukturu a celkově autor prokazuje 

schopnost systematického řešení VO. Určitým zklamáním (v kontextu jinak nadprůměrné BP) jsou 

závěrečné kapitoly (6,7/závěr) – ty mají v souhrnu asi 2 strany (a neoplývají myšlenkovou hloubkou)! 

Očekával bych že se zde autor pokusí o poněkud hlubší diskusy jeho výsledků a to ať již ve vztahu 

k existujícím akademickým pracem, či (u nás) populárnímu pohledu reprezentovaným řadou politiků, 

komentátorů atd. Přitom autor měl dostatek materiálu, aby podobnou diskusi provedl na vysoké 

úrovni. Za zvážení by také asi stálo, zda v tabulce u 6. kapitoly nerozlišovat jak výrazně byly jednotlivé 

metody využívány (pokud bych chtěl obhajovat tezi hybridní války, zřejmě bych argumentoval tak, že 

samotná binární přítomnost určité metody je „strawman“… a že lepší by bylo zhlednit její relativní 

váhu (jak ji vnímal inicuící aktér konfliktu).  

 

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 studuje zajímavé a vysoce aktuální téma. Autor pracoval s klíčovou literaturou z oboru 

včetně zdrojů vojensko-odborných. Práce je hezkým příkladem BP orientované na explicitní 

výzkumnou otázku. Díky tomu je jasné oč autor usiluje, i jakým způsobem dospívá ke svým 

závěrům (s kterými lze souhlasit). Slabinou práce je nedotažený závěr a diskuse (zarámování) 

výsledků – právě slabá úroveň těchto finálních částí mne nutí snížit hodnocení z A na B. 

 

 

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: B 

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: 2. 6. 2019 Podpis: _______________________ 


