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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Diplomová práce Dominika Hoppe se táže po relevanci důvodů ke zrušení 
(pozastavení) povinné vojenské služby a odpověď se snaží nalézt v případech 
evropských zemí, které se rozhodly povinnou vojenskou službu obnovit či posílit její 
význam (Švédsko, Norsko, Litva a Francie). Ruská anexe Krymu v roce 2014 zvrátila 
do té doby dominantní trend profesionalisace evropských armád. Téma této práce 
tak má nemalou politickou relevanci i aktuálnost. 

Této práci dominují teoretické části. Dominik celkem kompetentně definuje koncept 
povinných vojenských odvodů a popisuje rozdíly mezi různými typy tohoto nástroje. 
Analýza literatury k povinné vojenské službě v Evropě představuje díky své 
aktuálnosti a obsáhlosti jedno z velkých pozitiv této práce.  

Třetí kapitola již sehrává významnou instrumentální úlohu pro zodpovězení 
výzkumné otázky. Skrze analýzu literatury autor rozebírá tři hlavní 
důvody/argumenty uváděné při rušení povinné vojenské služby v minulých letech: 
bezpečnostní, ekonomický a sociální. Pro zodpovězení výzkumné otázky by dávalo 
smysl, kdyby následující empirická kapitola nabídla kritickou reflexi těmto 
argumentům. To se bohužel neděje. Empirická část obsahující čtyři případové studie 
je poměrně stručná a spíše deskriptivním způsobem prezentuje oficiální argumentaci 
pro obnovení odvodů.  

Co se struktury týče, práce rozvíjí zvolené téma koherentním a smysluplným 
způsobem. Zvláště však v empirické kapitole se projevuje, že se autorovi nepodařilo 
zcela naplnit její potenciál. Autor zůstává na úrovni deskripce, která ho vede 
k poměrně banálnímu závěru, že důvody pro rušení odvodů byly validní, ale po roce 
2014 se změnilo vnímání bezpečnostní situace (netýká se Francie). K zamyšlení tak 
například zůstává otázka, proč při zvýšeném pocitu ohrožení přestává platit 
„technologický“ argument či proč selektivní odvody přestávají být problém. 

Vedlejší kritéria: 

Práce se neobešla bez drobných gramatických a stylistických nedostatků. 

Seznam literatury je spíše stručnější a není v abecedním pořádku. 
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Celkové hodnocení: 

Diplomová práce Dominika Hoppe otevírá politicky poměrně aktuální a 
relevantní téma. Na sympaticky stručném formátu čtyřiceti stran se 
Dominikovi povedlo představit sekundární literaturu k tomuto tématu a 
vydestilovat základní argumenty k rušení povinné vojenské služby v Evropě. 
Empirická část sice představuje zajímavý přehled o konkrétních politikách 
obnovování odvodů, po analytické rovině jde však o zmařenou příležitost 
přinést originální pohled do diskuze o významu povinné vojenské služby 
v současnosti.  

Výsledná známka: C  
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