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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? 

E 

Jazyková a stylistická úroveň práce E 

Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

F 

Úroveň zpracování tabulek, grafů, map a jiných grafických prvků C 

Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké) Zvolte položku. 

Celkové hodnocení formální stránky práce E 

 

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

Z hlediska struktury došlo k jedné pozitivní změně a to v minulém posudku navrhovanému spojení 

popisu politické reprezentace a konfliktů. Ke spojení došlo maximálně minimalistickou formou, kdy 

byla přidána často méně než jedna věta propojující původní texty, které jinak zůstali zcela bez změny. 

(Jak může být doloženo z kontroly URKUNDu). Problém se zahrnutím podkapitol o politické scéně a 



definici války do kapitoly o definici strategie se autorka rozhodla vyřešit pouze dopsáním „specifika 

izraelské strategie, politická scéna“ do názvu kapitoly. Pomineme-li minimální efekt, který to má na 

smysluplnost kapitoly jako jednoho celku a absenci řešení přítomnosti definice války v kapitole, 

celkově se jedná o krajně zarážející přístup k výtkám oponenta bakalářské práce. Zároveň přibyl 

v práci nový srovnatelný problém s podkapitolou „Post ministra obrany“ v kapitole věnované 

izraelským válkám, ve které nedává smysl v rámci struktury a navíc se věnuje prakticky výhradně 

postavě Moshe Dajana. Novým prvkem je zcela nepochopitelné zmatení poznámek pod čarou, kdy 

jsou nové poznámky přidávány mezi exitující připojením písmena (viz např. strany 17; 27; 28; 29), 

navíc ve zcela jiném formátu (odlišné formátování se projevuje všeobecně mezi poznámkami, někde 

se formátování nepochopitelně překrývá, viz např. strana 21; 25; 26). Poznámku pod čarou 66 ze 

stran 22 se mi nepodařilo dohledat nikde v dokumentu. Krom tohoto jednoho mírně pozitivního a 

jednoho výrazně negativního prvku změny nedošlo v práci ke změnám které by mohli vést ke změně 

celkového hodnocení formálního charakteru práce.  Níže ponechávám ve stejném znění připomínky 

z minulého posudku, resp. posudků, které zůstávají plně platné i pro nové znění práce:  

 

„I v nové verzi práce se nacházejí části bez jasného významu pro práci jako celek. Co říká popis Iron 

dome s rozmezím ceny zneškodnění rakety o vojenské strategii Izraele? Autorka opravila překlepy a 

problémy s absenci mezer v datech, nicméně za poznámku stojí také odsazování prvního řádku 

odstavce, které někde zcela chybí a jinde je děláno s pomocí různého počtu mezer na místo 

tabulátoru. Členění do odstavců je nadále problematické, řada odstavců je pouze o jedné větě (např. 

str. 13). Anglický abstrakt by stále zasloužil korekturu vzhledem k řadě chyb, které obsahuje (a 

ostatně i anglický název by pravděpodobně měl znít jinak). Ani na [čtvrtý] pokus nejsou dotažené 

formální aspekty práce, a to ani v případech, které byly explicitně zmiňovány v minulých posudcích.“ 

 

3) Hodnocení odborného charakteru práce 

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

D 

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

F 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

F 

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

F 

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

F 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka F 

Celkové hodnocení obsahové úrovně F 

 

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

Cíl práce byl lehce dospecifikován v úvodu, v podobě dvou vět a výzkumnou otázkou „Do jaké míry je 

izraelská politická scéna ovlivněna izraelskou armádou a naopak.“ To je poměrně výraznou změnou, 

speciálně vzhledem k tomu, že ovlivnění izraelské politické scény armádou je v historii práce novým a 

zajímavým aspektem. Jako v dřívějších verzích ale lze jen stěží najít nějaké korespondující části v 

práci, ve které oproti původní verzi přibyly pouze zhruba dva odstavce (dohromady lehce přes jednu 

normostranu) nového textu (opět viz analýza URKUND). Z toho jeden odstavec se věnuje postavě 

Moshe Dajana, a druhý těsně před závěrečným shrnutím spojení armády a politické reprezentace 



alespoň lehce naznačuje, ale věta „To znamená, že na těchto dvou klíčových postech jsou lidé, kteří 

dokáží zvládat krizový management v období bezpečnostních hrozeb a mají zkušenosti z praxe.“ se 

nedá považovat za seriózní odpověď na novou otázku postulovanou v úvodu. V závěru už nová otázka 

není reflektována vůbec. Jediná další významnější obsahová změna je, že autorka přiznává, že 

odpověď na původní výzkumnou otázku. Níže opět ponechávám znění minulého posudku, které je 

zcela platné i pro novou podobu práce (protože v dotčených pasážích nedošlo ke změnám): 

„V minulých posudcích jsem vytýkal především a) problémy s literaturou, spoléhání na neodborné 

zdroje, a nekritickou práci s nimi b) nesouvisející a slabě ozdrojovanou teoretickou kapitolu c) absenci 

jakékoliv metody nebo postupu v řešení výzkumné otázky d) charakter práce jako nekvalitní deskripci 

na úrovni střední školy. V žádné z oblastí nedošlo k zásadnímu pokroku. I nadále je problémem 

teoretický rámec. U definice strategie nedošlo k žádnému pokroku. Opět se jedná o jeden zdroj 

(dokonce jen o jednu kapitolu učebnice a jeden graf z kapitoly druhé (!)). Opět se autorka neobtěžuje 

žádným zdrojováním původních prací a autorů, ani v případě základních klasiků jako je Clausewitz. 

Kapitola je stále lehkým přepsáním učebnice, navíc přepsáním takovým způsobem, že deformuje 

význam původního textu (viz minulý posudek). Navíc je (navzdory upozornění v [minulých posudcích]) 

přepisuje způsobem, který je zcela nepochopitelný, jako věta rozepsání jaderné strategie na 

„strategie omezené jaderné války a taktické jaderné zbraně, které vyústí v strategický úder a zároveň 

v minimalizaci škod“ (str. 11). I nadále nad uvedením teoretické kapitoly „Postupem času se význam 

strategie měnil a dnes již máme mnoho definic a můžeme si mezi nimi vybrat tu, která je pro nás 

srozumitelnější“ zůstává rozum stát. Nevím, zda je více alarmující fakt, že si někdo v závěru studia 

vybírá definici pro odbornou práci podle toho, které definici rozumí, nebo to, že je ochotný to do té 

práce otevřeně napsat. Mimo to si autorka nakonec ani v nové verzi práce žádnou definici nevybrala, 

což je v kapitole „definice strategie“ selháním. … Není zřejmé, proč je definována jenom válka, když 

hypotéza je formulována i pro jiné ozbrojené konflikty. Použití PowerPoint prezentace jako jediného 

zdroje pro definici války je neomluvitelné, stejně jako obsahová kvalita dané kapitoly. Obsahově 

pozitivní je přidání analýzy strategie Izraelských ozbrojených sil z roku 2015. Bohužel je její použití 

problematizováno neporozuměním anglickému textu ze strany autorky („moderate“ neznamená 

„moderní“, „intelligence“ v kontextu znamená zpravodajství, ne „inteligence“, [nově jsem si také 

všiml, že „deterrence“, tedy odstrašení autorka přeložila jako „obrana“]). ... Celkově se tak nelze 

ubránit dojmu, že autorka nebrala minulé posudky příliš vážně. Úpravy se neblíží rozsahu 

umožňujícímu úspěšné obhájení práce a přinášejí s sebou nové zásadní problémy. ... Práce stále 

obsahuje tvrzení, která jsou krajně zarážející a neakceptovatelná u aspiranta na bakalářský titul z 

politologie.“ 

 

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. 

Pokud jsem v minulém posudku chválil pozitivní změny, ke kterým došlo mezi druhým a třetím 

předložením práce, pak tentokrát není příliš pozitivních změn k vyzvednutí. Autorka komentáře 

řešila převážně mazáním pasáží práce nebo jejich přeházením v rámci práce, substantivně byla 

napsána zhruba jedna normostrana nového textu s minimální hodnotou pro práci jako celek. 

Nedošlo k ani k opravě triviálních chyb předkladu explicitně zmíněných v minulém posudku, natož 

pak extenzivnějších problémů. Navíc při přepracování došlo ke znatelného úpadku formální stránky 

práce, především pokud jde o úroveň odkazů pod čarou. Za takové situace nelze najít důvod pro 

příznivější hodnocení práce oproti minulému posudku.  



 

 

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

vyjádřit v průběhu obhajoby:  

 

Celkové hodnocení: 

Práci k obhajobě Nedoporučuji 

V případě nedoporučení prosím vždy stručně uveďte hlavní důvody nedoporučení 

Ani po třetím přepracování práce nesplňuje formální, metodologické nebo obsahové požadavky na 

bakalářskou práci, mnohdy ani ty explicitně vyžádané v předchozím posudku. 

 

Navrhuji hodnotit: F 

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: 12. 8. 2019 Podpis: _______________________ 


