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Slovní hodnocení:
Hlavní kritéria:
Práce Markéty Odlové se vymyká svou kombinací nepříliš známého empirického
tématu drúzské minority v Izraeli, vysokou disciplinární relevancí otázky na utváření
zahraniční politiky a hledání odpovědi skrze poměrně specifickou oblast služby
v armádě. Nelze proto pochybovat, že tato práce je originální, relevantní,
informativní a podnětná.
Teoretický rámec práce tvoří koncept Strategic Military Refusal od izraelské autora
Udiho Lebela. Tento koncept autorka není přejímán slepě či mechanicky. V teoretické
kapitole je tento koncept velice kompetentně rozebrán, přičemž samotná analýza
vede k další diskuzi o podobě a významu tohoto konceptu.
Tato práce se sice nehonosí mimořádně sofistikovanou metodologií, výraznou
výhodou této práce je bohatost empirických zdrojů, mezi něž patří i interview
s drúzskými elitami.

Vedlejší kritéria:
Až na občasné drobné překlepy a gramatické a stylistické chyby je práce po
formální stránce v pořádku. Navíc je velmi kompetentně vystavěna a
z pohledu čtenáře poměrně poutavá a čtivá.
Celkové hodnocení:
Práce Markéty Odlové patří k vysoce nadprůměrným absolventským dílům. Je
mimořádně zajímavá svou empírií i podnětná po teoretické stránce. Navíc se
jedním ze svých případů vztahuje ke stále ještě živému politickému tématu –
zákonu o národním státu – což autorce umožnilo na toto téma publikovat
článek v Mezinárodní politice (https://www.iir.cz/en/article/zakon-o-narodnim-statukonec-izraelsko-druzskeho-pratelstvi)

Výsledná známka: A

Podpis:

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií / Smetanovo nábřeží 6,
110 01 Praha 1, info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111

www.fsv.cuni.cz

