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

A 

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

A 

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

 

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

Autorovou slabší stránkou je psaný projev. Přesto v průběhu psaní práce udělal značný pokrok. A byť 
je práce stále v některých místeh stylisticky suboptimální a s gramatickými chybkami, oproti 
pracovním verzím jde o výrazný pokrok, který oceňuji. Faktem je, že vyšší úroveň psaného projevu by 
zřejmě vedla k efektivnějšímu psaní a tedy i k redukci této poměrně dlouhé práce. Tabulky jsou snad 
až příliš jednoduché, bez snahy o grafickou úpravu, jsou však čitelné a poskytují kýženou informaci. N 
aněkolika místech je vidět někonsistence formátu odstavců 



 

 

3) Hodnocení odborného charakteru práce 

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

A 

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

A 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

B 

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) 

D 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka B 
Celkové hodnocení obsahové úrovně B 

 

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

Práce analyzuje klíčové faktory bojové efektivity Afghánské armády skrze organizační praktiky (a 
z části i výsledky bojů) v úplynulých několika letech. Je otázkou, zda práce nemohla redukovat 
hisotirický kontext. Na druhou stranu ten poskytuje dobrý vhled pro uvědomění si podmínek v nichž 
afghánská armáda vznikala. Ocenit lze přímou strukturaci analýzy na existující teorii (respektive její 
klíčové koncepty). Chválihodné je i to, že se autor pokusil existující teorii doplnit s ohledem na 
specifičnost svého případu, aniž by tím (dle mého naboural) koherenci a smysl teorie. Odhlédneme-li 
od místy neefektivního psaní, nejslabším bodem práce je omezená schopnost autora zasadit práci do 
širšího kontextu akademických prací, což je však z části dáno i specifičností tématu (autor by tedy 
musel své výsledky zarámovat do poněkud širších debat – civilně vojenských vztahů , případně debat 
o smysluplnosti a efektivitě zahraničních intervencí). Dodám, že práce původně měla analyzovat 
Afghánistán a Mali, zejména z důvodu rozvinutí pandemie COVIDu však bylo od tohoto záměru 
opuštěno (COVID fakticky znemožnil kontaktáž osob z AČR se zkušeností z mise v Mali). I přes tuto 
redukci práce nabízí řadu zajímavých postřehů k bojovým schopnostem afghánské armády i 
problematice efektivity zahraničních intervencí usilujících o zefektivnění lokálních OS. V tomto smyslu 
lze ocenit, že práce vytěžila relevantní dokumenty přímo diskutující bojovou efektivitu útvarů 
afghánské armády a na několika případových ministudiích demonstrovala klíčové problémy.     

 

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. 

V kontextu BP se jedná o práci, která, byť se soustředí na deskriptivní analýzu, je jasně 
teoreticky/konceptuálně ukotvená a  zároveň i dostatečně detailní, takže nesklouzává (tak často) k 
povrchnosti, která je typická pro některé BP. Řeší společensky relevantní téma, které zůstane 
významné i v dalších letech. Práce by jistě působila ještě o něco lépe, kdyby byl autor silnější 
v psaném projevu a dokázal své závěry lépe zarámovat do obecnější akademické literatury. Přesto 
se autorovi podařilo přinést zajímavé informace a ty strukturovaně zpracovat a přetavit do 
analytického textu s přidanou hodnotou. 




