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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:  

  

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? 

B 

Jazyková a stylistická úroveň práce B 
Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

B 

Úroveň zpracování tabulek, grafů, map a jiných grafických prvků Zvolte položku. 
Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké) B 
Celkové hodnocení formální stránky práce B 
 

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

  

 

 

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 

B 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

B 

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

C 

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

C 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka B 
Celkové hodnocení obsahové úrovně B 
 

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

  

 

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. 

Posuzovaná práce si klade za cíl analyzovat bojovou efektivitu Afghánská národní armády a (částečně 
také) zjistit její příčiny, přičemž inspiraci pro tuto analýzu nalézá v dnes již klasické monografii Caitlin 
Talmage The Dictator’s Army: Battlefield Effectivness in Authoritarian Regimes. Posuzovaná práce je 
zajímavá a na úroveň bakalářské práce dobře zpracovaná. Přesto si však zachovává potenciál pro 
určitá zlepšení.  

Zaprvé, za upřesnění by myslím stál hlavní argument práce, který by mohl a měl být rovněž zasazen 
do probíhajících odborných debat. Co se práce snaží říct a do jaké debaty přispět? Ani argument ani 
jeho zasazení do probíhajících odborných debat z textu bohužel není zřejmé.  

Zadruhé, analýza bojové efektivity afghánské armády se minimálně na první pohled jeví jako 
zbytečná, neboť neschopnost afghánské armády je v podstatě zřejmá. Domnívám se, že v tomto 
kontextu by bylo užitečnější se místo deskripce zjevné neefektivity afghánské armády více zaměřit na 
to, proč je neefektivní. Práce by minimálně měla význam analýzy efektivity respektive neefektivity 
Afghánské národní armády jako takové lépe zdůvodnit.  

Zatřetí by bylo vhodné lépe vysvětlit a odůvodnit využití analytické rámce Caitlin Talmage. Talmage 
vysvětluje, proč jsou ozbrojené síly některých autoritářských režimů bojově neefektivní, přičemž 
tímto vysvětlením má být záměrná organizace ozbrojených sil směřující k minimalizaci rizika převratu. 
Bakalářská práce by však měla vysvětlit, proč je tento analytický rámec vhodný pro případ 
Afganistánu, zvláště když v závěru konstatuje, že „vztah vlády a armády nezpůsobuje neefektivitu 
afghánské armády tak, jako u případů, které zkoumá Talmadge“ (s. 54). Toto zjištění se intuitivně jeví 
jako samozřejmé. Afghánská vláda neměla důvod limitovat efektivitu svých ozbrojených sil z důvodu 
strachu z převratu, když ji před převratem po většinu zkoumaného období spolehlivě chránily 
jednotky států NATO. V principu tak práce říká, že případ stojící mimo záběr teorie nelze teorií 
vysvětlit.  

Přes výše uvedené poznámky lze práci doporučit k obhajobě a hodnotit jako velmi dobrou, byť nikoliv 
výbornou. 



 

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

  

 

Celkové hodnocení: 

Práci k obhajobě Doporučuji 

V případě nedoporučení prosím vždy stručně uveďte hlavní důvody nedoporučení 

  

 

Navrhuji hodnotit: B 

Ve výjimečném případě nejednoznačnosti hodnocení stručně uveďte hlavní bod, který podmiňuje 
lepší/horší hodnocení (max 600 znaků)   
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