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Kritéria Definice Max. 
bodů 

Získané 
body 

Hlavní kritéria    
 Výzkumná otázka, 

formulace problému 
10 6 

 Teoretický konceptuální 
rámec 

30 19 

 Metodologie, analýza 
argumentace 

40 25 

Celkem  80 50 
Vedlejší 
kritéria 

   

 Zdroje 10 10 

 Styl 5 5 
 Formální kritéria 5 5 

Celkem  20 20 
    

CELKEM  100 70 
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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Posuzovaná práce si klade za cíl „poskytnout komplexní přehled povinné vojenské služby 

v Evropě, jejího vývoje v posledních čtyřech nebo pěti dekádách, s ní spojené akademické 

i neakademické debaty, stejně jako přehled praktických implikací vývoje evropského 

bezpečnostního prostředí na ozbrojené síly“ (s.2). Obecný význam tématu je dobře 

vysvětlen v úvodu práce. Z hlediska naplňování cíle však lze mít několik připomínek: 

• Význam zkoumání tématu povinné vojenské služby je sice v úvodu práce 

osvětlen, způsob jeho zkoumání a konkrétní cíle práce však nikoliv. To je škoda. 

Domnívám se, že nutnost vysvětlení cílů práce čtenáři by práci posunula ke 

stanovení konkrétnějších a realističtějších cílů. Samotné cíle práce se totiž jeví 

jako nerealisticky široké a popisné, což se pak negativně odráží i v práci samotné.  

• Je třeba ocenit, že práce čerpá z obšírné znalosti existující literatury, která je 

zevrubně představena v příslušné kapitola. Je snad jen poněkud škoda, že 

představení literatury není syntetičtější a nesměřuje k identifikaci 

nejvýznamnějších odborných debat v rámci existujících uchopení tématu povinné 

vojenské služby a ke stanovení bílých míst, k jejichž zaplnění má práce přispět.  

• Je škoda, že práce postrádá hlavní argument. Teoretická sekce představuje řadu 

faktorů ovlivňující to, zda státy potřeby svých ozbrojených sil naplňují pomocí 

povinné vojenské služby. Empirická část však s těmito teoretickými vysvětleními 

v podstatě nepracuje. 

• Empirická část obsahuje několik zajímavých případových studií. Volba těchto 

případů bych však měla být vysvětlena. Samotné případové studie by pak mohly 

být analyticky hlubší a systematicky zpracovanější. V předložené podobě získá 

čtenář z případových studií spíše jen rámcový přehled o tom, zda daný stát 

využívá povinné vojenské služby, či nikoliv a kdy došlo ke změně. Příčiny těchto 

změn však nejsou do hloubky analyzovány.    

 

Vedlejší kritéria: 

• Z hlediska vedlejších kritérií k práci nemám výhrady. V úvodu je sice jazyk místy 

těžkopádnější a s drobnými chybami, ale tyto nemají vliv na srozumitelnost textu. 

 

 

 

 



 

  
 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií  /  Smetanovo nábřeží 6, 

110 01 Praha 1, info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111 

www.fsv.cuni.cz 

Celkové hodnocení: 

Celkově lze práci hodnotit jako poněkud nedokončenou. Cíle práce jsou příliš široké a 

textu chybí hlubší analýza. Na druhou stranu je třeba ocenit, že práce čerpá z obšírné 

znalosti existující literatury a snaží se na jejím základě identifikovat teoretická vysvětlení, 

byť s těmito nepracuje v empirické části.  

 

Výsledná známka: D 
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