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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
Práce si klade za cíl vyhodnotit podstatné proměny ve strategických dokumentech NATO mezi roky1991 a 1999 
a vysledovat, jaký vliv v tomto procesu sehrály konflikty na území bývalé Jugoslávie. Formulace cíle práce je v 
v její úvodní části poměrně jasně představená.  
 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
Předkládaný výzkum je přehledně strukturovaný a zaobírá se čtyřmi ústředními parametry zkoumaného 

problému, u dvou (spolupráce s mezinárodními organizacemi, mezera ve schopnostech) však není zcela jasné, 
odkud z odborné sekundární literatury práce tyto koncepty čerpá, a jaké je jejich vymezení. Samotná analýza 
primárních zdrojů je provedena poměrně zdařile v tom směru, že popisuje předmětné proměny a vede ke 
zodpovězení výzkumných otázek. Kontextualizace tématu ve druhé kapitole nicméně trpí nedostatkem využití 
odborné sekundární literatury, která by poskytla lepší zasazení i mimo oblast problematiky NATO. 
Výsledkem jsou například nejasná uvedení místních aktérů do souvislostí (pouze Milošević, Tudjman, 
Rugova) a některá zjednodušení jsou na hraně přijatelnosti v odborném textu („Srbové na mnohá chráněná 
území zaútočili“ na str. 19). Tyto záležitosti však v zásadě nezpochybňují jádro práce. 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
 V této oblasti nacházím nejvíce problematických bodů celé práce. Vedle obecné stylistiky (problematické 

začátky některých podkapitol, kumulace stejných výrazů na malém prostoru, neobratné formulace) jsou to 
především nejasnosti používání pro práci ústředních pojmů – práce například na jednu stranu zavádí pro 
ústřední dokument pojmenování „strategická koncepce“, ale používá souběžně s ním i výraz „strategický 
koncept“, který se zdá jako méně obratným a v odborné komunitě méně užívaným překladem. Jiné stylistické 
chyby zcela mění význam vět či dovolují dvojí výklad („Jistou roli zde mohla hrát pasivní zahraniční politika 
G. Bushe, která mohla být ovlivněna právě doznívající Válkou v Zálivu, kde položilo [sic!] svůj život na 700 
000 amerických vojáků.“ str. 29). Text práce se tak na některých místech čte poměrně obtížně. 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
Práce se zaměřuje na zajímavé téma, a na základě analýzy primárních zdrojů dosahuje odpovědí na výzkumné 

otázky. Prezentovaná analýza má logickou strukturu a odpovídá nárokům kladeným na bakalářské práce. Přes 
celkově uspokojivé vyznění však mohly být některé její koncepční aspekty zpracovány do větší hloubky a 
rozhodně měla být větší pozornost kladena na stylistickou stránku věci.  

 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
1) Jaké dimenze má koncept „mezery ve schopnostech“ v kontextu Vašeho tématu? 
2) Jak se podle Vás proměna strategické koncepce do podoby z roku 1999 promítla do dalšího vývoje NATO 
(přístup ke konfliktům v Afghánistánu, Iráku aj.)   
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (A-F):  C 
 
 
Datum: 3.9.2020         Podpis: Jiří Kocián 



 
 
 
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. 
 
 


