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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:  

Projekt BP si klade výzkumnou otázku, zda získání jaderných zbraní vedlo ke zklidnění či eskalaci 
konfliktu v Kašmíru, čímž se poměrně zásadně odlišuje od výzkumných otázek v samotné práci (kde se 
autor snaží o aplikaci konceptu „jaderného tabu“, resp. dalších konceptů vysvětlujících neužití 
jaderných zbraní v Kárgilské válce). Vysvětlení této změny jsem v práci nenašel. Nicméně samotné 
odchýlení od projektu nepovažuji za nijak velký problém, na obecné úrovni bych akceptoval i větší 
tematickou odchylku za legitimní, pokud by byla ke prospěchu věci. Výhrady mám ke zcela jiným 
aspektům práce – viz níže. 

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? 

B 

Jazyková a stylistická úroveň práce D 
Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

D 

Úroveň zpracování tabulek, grafů, map a jiných grafických prvků - 
Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké) - 
Celkové hodnocení formální stránky práce D 

 

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

Jazyková a stylistická úroveň práce: Práce je na mnoha místech téměř nečitelná, autor hojně využívá 
extrémně rozsáhlých souvětí, ve kterých se často ztrácí smysl jeho sdělení. Současně s tím práce 



obsahuje značné množství cizích slov a pseudo-odborných výrazů, nezřídka však zcela nevhodně 
použitých.  

Odkazování v textu: Odkazy na odbornou literaturu často absentují a to i v případech, kdy je jejich 
využití nutností, např. u tvrzení typu „mnozí autoří tvrdí, že…“ („realističtí autoři jej považovali…“ – s. 
4). Celkově by si mnohé části textu zasloužily důkladnou revizi a přidání odkazů na relevantní práce. 
Jindy jsou autoři/autorky uvedeni/y, ale chybí čísla stránek, ačkoliv odkaz evidentně směřuje 
k určitému segmentu dané práce a nikoliv textu jako celku. Špatnou praxí je rovněž neodkazovat na 
původní díla autorů a jen odkazovat na jejich zmínky v textech třetích stran („Porozumění jaderným 
zbraním, jakožto něčeho nezapadajícího do běžného schéma chápání zbraní společností a tedy 
zaručeného prvku příčin jejich neužití, je stvrzováno významnými analytiky a teoretiky odstrašování, 
mezi něž patří George Quester, Thomas Schelling, či Bruce Russett (Tannenwald 1999, s. 433-434)“ – s. 
13). 

 

3) Hodnocení odborného charakteru práce 

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

E 

Struktura práce, využitá data a metody odráží systematickou snahu 
o řešení výzkumného cíle/otázky 

D 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

E 

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

E 

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

E 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka E 
Celkové hodnocení obsahové úrovně E 

 

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

Název práce: Název práce neodpovídá zpracovanému tématu BP, v žádném případě se nejedná 
o „kritickou analýzu současných pohledů na jaderné odstrašování v jižní Asii“ (jakkoliv by to 
bylo bezesporu velmi zajímavé téma vhodné pro zpracování formou bakalářské či diplomové 
práce!).  

Literatura: Velmi slabou stránkou práce je rešerše odborné literatury k tématu, která je nutným 
základem pro jakoukoliv absolventskou práci. V oblasti jaderného tabu / nepoužívání jaderných 
zbraní zcela chybí zásadní autoři jako je T.V. Paul („The tradition of non-use of nuclear 
weapons“) či Scott Sagan (např. „Atomic Aversion: Experimental Evidence on Taboos, 
Traditions, and the Non-Use of Nuclear Weapons“ a další texty). Při diskuzi proliferačního 
pesimismu a optimismu autor zcela ignoruje stěžejní akademické texty, které položily základ 
akademické debaty v této oblasti (především pak Scott Sagan a Kenneth Waltz). Při diskusi 
jednotlivých konceptů autor často dokazuje až na jejich druhotné použití a nezmiňuje jejich 
původní autory (např. paradox stability-nestability – Glenn Snyder). Zvláště problematické je 
pak vyzdvihování teze, že se jedná o originální aplikaci konceptu jaderného tabu v daném 
regionálním kontextu, přičemž autor zcela opomíjí akademickou literaturu, které se přesně 
tímto zabývá – viz Rizwana Abbasi, Mario Carranza, Sannia Abdullah, T.V. Paul, Feroz Khan, 



Anna Miro & Diana Weuger a další. Velmi zvláštní je rovněž ignorování klíčové kapitoly 
„Complexity of Deterrence among New Nuclear States: The India-Pakistan Case“ (Dinshaw 
Mistry) z knihy Complex Deterrence, se kterou jinak autor aktivně pracuje a využívá v ní jiných 
kapitol, které se přitom tématu týkají pouze okrajově či skoro vůbec. Na úrovni bakalářské 
práce je jistě možné tato opomenutí brát jako velkou, ale nezáměrnou chybu, na vyšším stupni 
by sérii takto zvláštních opomenutí už bylo možné vnímat jako přinejmenším podezřelou, ve 
smyslu snahy překládat vlastní výzkum jako mnohem oginálnější příspěvek než skutečně je.  

Výzkumný rámec: Výzkumný rámec práce působí poměrně zmateným dojmem a to i směrem 
k samotnému cíli práce. Např. na s. 3 autor tvrdí, že „(p)roblematikou, jíž se práce zabývá, je 
tedy primárně vliv jaderných arsenálů obou států na jejich vzájemné vztahy“; podobně anotace 
uvádí, že „(t)ato bakalářská práce se zabývá vlivem jaderných zbraní na vztahy Indie a 
Pákistánu v kontextu Kárgilské války“ (mělo by tedy jít a výzkum kauzálního vztahu mezi 
získáním/vlastnictvím jaderných zbraní a bilaterálním vztahem mezi dvěma státy). Na s. 6 pak 
ale autor tvrdí, že výzkumnou otázkou je „(k)terý z konceptů neužití jaderných zbraní v 
konfliktu lze nejlépe aplikovat na Kárgilskou válku?“, případně druhá výzkumná otázka 
„(m)ělo navzdory poměrně krátké době k etablování významný vliv na aktéry jaderné tabu?“ – 
tedy zcela jiný cíl výzkumného záměru. Na s. 30 pak opět „(t)ato bakalářská práce se věnovala 
problematice vlivu jaderných zbraní na konflikty v kontextu Kárgilské války mezi Indií a 
Pákistánem.“ Jasný cíl práce bohužel neobjasní ani nesmyslná formulace hypotéz, které nejsou 
navázány na výzkumné otázky a nejsou ve shodě s výzkumným rámcem, který by umožnil 
jejich smysluplné otestování – např. „(n)edochází k užití jaderných zbraní, navzdory situaci v 
níž by dle materialistického pohledu použity být měly“ je empirické pozorování v kontextu 
určitého teoretického očekávání, ale nikoliv správně formulovaná testovatelná hypotéza. 
Podobné pozorování by přitom mohlo být dobrým základem pro následnou formulaci 
odpovídajících výzkumných otázek a hypotéz, které pak budou hledat příčiny nepoužití 
jaderných zbraní na základě nematerialistických faktorů. 
 
Konceptualizace a operacionalizace: Konceptuální rámec práce působí velmi nejasným 
dojmem a to jak ve vztahu jednotlivých konceptům směrem k výzkumným otázkám a 
hypotézám, tak v jejich vzájemné hierarchii a důležitosti. Zcela chybí smysluplná 
operacionalizace daných konceptů, které by pak autor využíval pro práci s empirickými daty.  
 
Empirická analýza: V empirické části bohužel chybí systematická práce s koncepty. Většinou 
se jedná se o v zásadě nahodilou argumentaci a např. v případě jaderného tabu autor ve finále 
ani nepracuje s normativním/etickým rozměrem, který je základem tohoto konceptu – viz s. 23: 
„Jediným konceptem, proti němuž historická data nenabízí značnější protiargument je jaderné 
tabu, jehož fungování vývoj konfliktu značně naznačuje skrze omezení střetů na regionální 
dějiště v rámci prevence širší eskalace, jejíchž následků se obávaly obě strany. Za další 
argument pro se nabízí přítomnost mezinárodního mediátora přivolaného Pákistánem, který 
vedle vlastního vývoje konfliktu působil v rámci předejití užití jaderných zbraní, přičemž i 
samotný pozvolný vývoj konfliktu, v němž bylo užito sebesvazujících taktik svojí pozvolností 
nasvědčuje obavám z eskalace. Pro jaderné tabu tedy fungovalo rozhodování politických elit 
obou států, které navzdory vzniku konfliktu, za jehož zrodem stála iluze absence indické reakce, 
rozhodovaly tak, aby se co nejvíce vyhnuly riziku nukleárního střetu.“ – toto závěrečné tvrzení 
by bylo možné bez problému napojit i na zcela materialistické teorie.   
 
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. 



Bakalářská práce se zabývá oborově relevantním tématem, které zcela jistě stále nabízí 
dostatečný prostor pro nový empirický výzkum či teoreticko-konceptuální diskuzi. Samotné 
zpracování však trpí řadou zásadních nedostatků, které je možné identifikovat na úrovni 
vymezeného teoreticko-konceptuálního rámce, výzkumné strategie / metodologie, rešerše 
relevantní akademické literatury, práce s odkazy, empirické analýzy, schopnosti aplikovat 
standardní metodologické postupy a i jazykového zpracování a stylistiky (k jednotlivým bodům 
viz výše). Vedle uvedených výtek k jednotlivým bodům považuji za zvláště problematické 
autorovo přehnané tvrzení o originalitě zpracovaného tématu („kterému v rámci akademické 
komunity prakticky nebyla věnována pozornost“ – s. 3), které bohužel svědčí o velmi 
nedostatečném zmapování akademického výzkumu v dané oblasti. Pro získání lepšího 
hodnocení než „E“ by práce vyžadovala zásadní přepracování v mnoha aspektech.    

 

 

4)  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: E 

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: 3. 6. 2019 Podpis: ___________ ____________ 


