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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Práce zkoumá vývoj bezpečnostní politiky Švédska po skončení studené války. Ptá se, do jaké míry lze švédskou 

bezpečnostní politiku stále označit jako “nezúčastněnou”, i přes intenzívní zapojení Švédska do evropských 

bezpečnostních struktur. Cíl je jasně definován. Vyplývá z konceptuálního rámce a současně tehdejší politickou 

debatu v zemi. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Práce je dobře konceptuálně zasazena, přičemž struktura práce kopíruje do značné míry faktory, které jsou pro 

koncept nezúčastněnosti podstatné. Jde nicméně spíše o přehledovou práci, která dobře shrnuje proměny 

hlavních evropských bezpečnostních organizací, jichž je Švédsko členem nebo partnerem, i základních rysů 

švédských úvah, nejde ale nad rámec sekundárních zdrojů. Na výzkumnou otázku tak sice odpovídá, ale nejde o 

novou nebo jakkoli překvapivou odpověď, která se drží literatury, která již byla o tématu publikována.  

 

Současně je ovšem nutno konstatovat, že je práce s literaturou korektní. Práce obecně pracuje s vhodnými zdroji 

v dostatečném množství. 

 

Struktura práce je logická a přehledná. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Formální i jazykové zpracování práce je zcela v pořádku. 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Jde o solidní bakalářskou práci, která sice nepřináší žádné nové poznatky o švédské bezpečnostní politice po 

skončení studené války, ale nabízí dobrý přehled nejdůležitějších faktorů a argumentů. Obecně úroveň práce 

odpovídá bakalářské práci na IMS. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):  

 

Autor by během obhajoby mohl odpovědět na následující otázku: 

 

1) Změnila se švédská bezpečnostní politika po sledovaném období v důsledku, mj. anexe Krymu? 

2) Je Švédsko fakticky nezúčastněné, anebo jde spíše o formální a deklaratorní politiku vycházející z 

historických tradic, která by ale nevydržela konflikt či mimořádné události v bezpečnosti Evropy?  

  

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou B. 
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