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

 

Práce srovnává strategické koncepty NATO z let 1991 a 1999 a ptá se, do jaké míry je u nich možné 

vysledovat zkušenost Aliance z působení v bývalé Jugoslávii v průběhu dekády. Cíl je jasně definován. Jde 

nad rámec existující literatury tím, že se neptá, zda měla zkušenost vliv (na čemž se literatura shodne), ale 

jaký vliv byl v přesně definovaných oblastech. V tomto ohledu jde o relevantní a zajímavý cíl odpovídající 

úrovni bakalářské práce. 

 

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

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

 

Práce je logicky strukturovaná způsobem, který dobře plní účel. Za ocenění stojí zejména vlastní srovnání 

ve vybraných oblastech, které jasně navazují na popsané zkušenosti Aliance z Balkánu v tomto období. 

V tomto ohledu práce nabízí původní výzkum, byť možná relativně zjednodušený. Větší pozornost by si 

zasloužilo zdůvodnění oblastí, které práce ve strategických dokumentech NATO zkoumá (jde nicméně o 

relevantní oblasti). Podrobnější vysvětlení by také bylo vhodné u způsobu a kritérií, podle kterých jsou oba 

koncepty srovnávány. 

 

Práce se zdroji odpovídá účelu, přičemž sekundární a primární zdroje jsou relevantní. Na téma působení 

Aliance v bývalé Jugoslávii pochopitelně existuje desítky, ne-li stovky, akademických prací. Autorka 

hodně čerpá z česky psané literatury, která cizojazyčné zdroje často shrnuje. Nicméně pracuje i s 

relevantními anglickými zdroji. 

 

Teoretické a metodologické ukotvení je spíše implicitní. Nicméně komparace slouží svému účelu. 

 

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 v pořádku. Citace a odkazy jsou v souladu s akademickými 

standardy. Grafická úprava práce je v pořádku. Rozdělení na primární a sekundární zdroje se zdá být lehce 

náhodné – viz např. uvedení Vojenské strategie ČR jako sekundárního zdroje. U primárních zdrojů je 

potom poslední zdroj uveden mimo abecední pořadí. 

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Celkový dojem z bakalářské práce je dobrý. Jde o solidní text, který nabízí přidanou hodnotu původní práce 

s primárními zdroji. Cíl je naplněn. Autorka se mohla v závěru více věnovat otázce, proč se některé 

zkoumané oblasti do textu konceptu z roku 1999 nepromítly.   

 

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

tři): 

 

Autorka by během obhajoby mohla odpovědět na následující otázky: 
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1) Jak si autorka vysvětluje fakt, že „capability gap“ není v žádném ze zkoumaných konceptů nijak 

zohledněná? 

2) Jak by autorka zhodnotila dopad změn ve strategických konceptech Aliance? Měly vliv na další 

působení NATO na Balkáně a v dalších regionech světa? 

  

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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