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1) Odpovídá hodnocená práce v základních rysech projektu BP? 

☐Ano, případné odchýlení je velmi omezené a práci prospívající 

☒Je patrné určité odchýlení, ale toto je vhodně vysvětleno v práci 

☐Práce se výrazně odchyluje od projektu (v cíli, struktuře, či metodologii), vysvětlení buď chybí, 

případně je neakceptovatelné 

 

V případě volby třetí možnosti stručně rozveďte:  

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

2) Hodnocení formální stránky práce (vyberte z nabízených hodnocení A-F) 

Odpovídá rozsah práce požadavkům (min 30 NS) Práce je neodůvodněně 
dlouhá 

Je práce strukturována do navazujících logických celků s ohledem na 
definovaný cíl (výzkumnou otázku) práce? 

C 

Jazyková a stylistická úroveň práce A 

Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

B 

Úroveň zpracování tabulek, grafů, map a jiných grafických prvků D 

Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké) Zvolte položku. 

Celkové hodnocení formální stránky práce D 

 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

Práce je neskutečně dlouhá – 75 stránek je u BP prostě již příliš (už 50 str. by bylo napováženou). 

Jádro práce začíná na straně 36 – vše před tím je více méně „kontext“ – krom kapitl 3.4 a 3.5 měl být 

tento „kontext“ nemilosrdně krácen. Úroveň grafiky je slabá. Z nějakého důvodu je grafika 

označována jako „příloha“, ač je v textu. Na některých místech grafika chybí (př. Při diksusi obranných 

rozpočtů). Místy se autor pouští na pole spekulací/logických skoků – kdy tvrdí bez odkazu na 



literaturu věci, které sice pravděpodobně skutečně platí, ale nijak je nedokládá… (naštěstí jde spíše o 

místa, která nejsou přímo spojena s hlavním argumentem práce. Zdá se, že je rozhozené formátáví 

poznámek/literatury (jiná barva písma)… 

 

 

3) Hodnocení odborného charakteru práce 

Práce má jasně stanovený cíl a výzkumnou otázku a jasně na tyto 
odpovídá 

B 

Struktura práce, využitá data a metody odráží systematickou snahu 
o řešení výzkumného cíle/otázky 

C 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

D 

Kvalita a (relativní) úplnost využité literatury (zdrojů) a schopnost 
s ní pracovat kriticky 

B 

Schopnost zasadit práci a její výsledky do existující literatury 
(případně aktuálních politických debat) 

C 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka D 

Celkové hodnocení obsahové úrovně C 

 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

Práci lze ocenit za to explicitní formulaci výzkumných otázek. Domnívám se však, že tyto nejsou příliš 

provázány. Ve výsledku tak práce řeší přinejmenším dvě samostatná témata (vznik a 

efektivitu/úspěchy) NORDEFCO, což se pak odráží na nepřiměřené délce. Kdyby práce měla za cíl 

primárně vysvětlit vznik NORDEFCO, chtěl bych v práci vidět teoretickou kapitolu, která by nabízela 

sadu teoretií vysvětlujících podobné integrační kroky. Bez této teoretické základny je vlastní 

historický popis poněkud chudý. Kdybych práci poměřoval prizmatem efektivity/úspěšnosti (to 

mimochodem nejsou synonyma), pak bych zdůraznil, že práci trápí absence metodologického 

uchopení. To ještě není tak cítit tam, kde autor řeší příčiny vzniku NORDEFCO, ale velmi citelně se to 

odráží na úrovni kapitol hodnotících efektivitu/úspěchy NORDEFCO. Věřím, že kdyby se autor 

hlouběji zamyslel nad tím, jak se hodnotí úspěchy/neúspěchy politiky a vytvořil si explicitnější 

hodnotící rámec, mohla být tato část práce silnější. V tento okamžik je jeho hodnocení poplatné 

zprávám NORDEFCO (které v hodnotících kapitolách představují drtivou většinu literatury), což je 

chyba. Oficiální zprávy organizací budou spíše pozitivně zabarveny ve prospěch dosažených úspěchů. 

Hlubší diskuse a programově kritičtější přístup by vedl k přesvědčivějším závěrům. Toto je zejména 

podstatné v kontextu toho, že NORDEFCO si vytklo spíše neambiciozní cíle, které není těžké naplnit (a 

z kapitol samých ani není úplně jasné jak moc jim NORDEFCO reálně napomáhá – zda by se zkrátka 

nezrealizovaly i bez NORDEFCO).    

 

4) Shrnující komentář hodnotitele (POVINNÉ!), celkový dojem z práce s vyzdvihnutím silných a 

slabých stránek práce a jejich relativního poměru (max 1800 znaků). Zejména v případě 

hodnocení A či E/F jasně odůvodněte Vaše hodnocení. 

Ač si myslím, že ve vztahu k obranné politice severských zemí lze najít i zajímavější témata, přesto 

lze říci, že se autor zaměřil na oborově i politicky relevatní otázky. Je vidět, že autor načetl nemalé 

množství zdrojů a v obecné problematice NORDEFCO se orientuje. Problémem je však rozsah – 



práce je prostě příliš dlouhá. To je z části dáno i tím, že se autor rozhodl zkoumat tři více méně 

samostatné otázky. Zatímco otázka vzniku NORDEFCO je studována poměrně dohloubky, analýza 

ekektivity instituce je již velmi omezená. Druhým oběcnějším problémem je omezená kritičnost 

k existujícím oficiálním zdrojům (respektive velká mír aspoléhání na ně). Evaluativní část práce je 

tak přinejmenším nedotažená a analyticky mělká. V souhrnu, zdá se, že autor práce buď zcela 

neodhadl své síly, nebo si nedokázal určit, co je skutečně podstatné. I přis tuto kritiku práce splňuje 

požadavky na BP a práci jednoznačně doporučuji k obhajobě. 

 

 

5)  Nepovinné, v případě nejasností uveďte otázku/y, ke kterým by se měl autor práce 

vyjádřit v průběhu obhajoby:  

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Celkové hodnocení: 

Práci k obhajobě Doporučuji 

V případě nedoporučení prosím vždy stručně uveďte hlavní důvody nedoporučení 

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Navrhuji hodnotit: D 

Ve výjimečném případě nejednoznačnosti hodnocení stručně uveďte hlavní bod, který podmiňuje 

lepší/horší hodnocení (max 600 znaků)  Je otázkou, jak hodnotit práci, která se ke svému jádru 

důstává tam, kde ostatní končí…  neschopnost vyjádřit se na 50 stránkách není marginálním apektem 

v hodnocení BP. Zároveň některé části práce jsou poměrně slibné a snesly by hodnecení B/C… jiné 

nedotažené – D/E 

 

Datum: 17. 1. 2021 Podpis: _______________________ 


