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

Práce si klade za cíl zhodnotit význam mezinárodní intervence na podporu Chorvatů a Bosňáků proti Bosenským 

Srbům pro konečný výsledek konfliktu. Důraz je při analýze kladen na leteckou operaci NATO Rozvážná síla 

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

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

Mezinárodní intervence jsou tématem, které s koncem studené války nabylo na významu. Autor přichází s 

poctivou analýzou dílčího příkladu tohoto fenoménu založenou na poměrně široké základně pramenů i literatury. 

Možná by stálo za to alespoň krátce nastínit celý problém mezinárodních intervencí z morálního a mezinárodně 

právního hlediska, ale nejde o podstatný problém. 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Práce je po všech stránkách kvalitně zpracována a hodnocena bez výtke.  

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Je zjevné, že autor odvedl při zpracování tohoto textu hodně práce. Je jistě třeba ocenit práci s prameny, která se 

na této úrovni absolventských prací nevyžaduje. Cíl stanovený v úvodu byl naplněn. Jedinou mírnou výtkou 

tak zůstává slabá kontextualizace.  

  

 

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

Pokud tvrdíte, že operace rozhodná síla nebyla pro výsledek rozhodující, mohlo NATO v dané době přijmout 

jiný postup, který by vedl ke stejným výsledkům a nezahrnoval by přímé použití síly?  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

Práci doporučuji k obhajobě s výsledkem A-B v závislosti na výkonu při obhajobě.  

 

Datum: 9.6.2020        Podpis: 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 

 


