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Kritéria Definice Max. 
bodů 

Získané 
body 

Hlavní kritéria    

 Výzkumná otázka, 
formulace problému 

10 9 

 Teoretický konceptuální 
rámec 

30 16 

 Metodologie, analýza 
argumentace 

40 20 

Celkem  80 45 

Vedlejší 
kritéria 

   

 Zdroje 10 10 
 Styl 5 3 

 Formální kritéria 5 5 
Celkem  20 18 

    

CELKEM  100 63 
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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

• V úvodu je dobře vymezen výzkumný problém a výzkumné otázky, tímto 
vymezením však úvod nečekaně končí. Úvodu by prospělo doplnění o 
představení hlavní argumentu práce, krátké nastínění výzkumné strategie a 
struktury práce.  

• Smysl jednotlivých podkapitol a jejich provázání na předchozí a následující 
podkapitoly je nezřetelný.  Například uprostřed práce se najednou zjevuje 
kapitola 6.2 o tom, co je NATO na kterou navazuje kapitola 6.3 o afghanizaci 
české armády. U některých kapitol není zřejmé, jaký je jejich význam pro 
zodpovídání výzkumných otázek (např. shrnutí realistické teorie 
mezinárodních vztahů v kapitole 2.1, kapitola 4 o vyzbrojování). Jiné jsou 
velmi rozvláčné (např. kapitola 2.2).  

• Způsob odvození hypotéz objevujících se na konci teoretické části není zcela 
zřejmý. Do značné míry se v kapitole zjevují jako deus ex machina. Pro 
hypotézy navíc nejsou specifikovány žádné evidenční standardy a empirická 
část práce s nimi nijak nepracuje.  

• Metodologická část odkazuje na analýzu dokumentů, výzkumné rozhovory a 
data o financování obrany ČR, nicméně řada klíčových informací chybí. Mezi 
chybějícími jsou tak základní informace jako z kolika výzkumných rozhovorů 
práce čerpá. Rovněž chybí alespoň elementární představení výzkumné 
strategie a analytických technik.  

• Ve výsledku není v podstatě ani jasné, co je empirickou částí práce. Kapitoly 4 
až 8 obsahují řadu zajímavých postřehů, ale nelze je považovat za 
systematickou empirickou analýzu. Pokus o systematičtější empirickou 
analýzu se objevuje u dvojice konkrétních případů akvizičních procesů 
(vrtulníky a BVP) v kapitole 9, která ovšem tvoř jen malou část práce.  

Vedlejší kritéria: 

• Stylistika práce přispívá k celkové zmatečnosti. Práci by prospělo rozdělení 
do tematických odstavců, kde každý odstavec představuje jeden argument. 
Například celý úvod je prezentován formou jednoho dlouhého odstavce. 
Dojmu rovněž neprospívají pravopisné chyby a nepřesnosti (Studená válka 
místo studená válka, Chrostoph Walt místo Stephen Walt).  
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Celkové hodnocení: 

Celkově práce působí velmi zmatečně. Tato zmatečnost se projevuje na všech 
úrovních práce od struktury, přes teorii a metodologii až po empirickou část. V práci 
se (zdánlivě náhodně) objevuje řada zajímavých myšlenek, práce ale nefunguje jako 
ucelený analytický výstup.  

 

Výsledná známka: D 
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