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Průběh obhajoby: Student představil svou práci, která se zabývala vyzbrojováním
Armády České republiky a vlivu NATO. Začal přečtením 4 hypotéz,
na kterých svou práci postavil. Srovnal vliv NATA a Varšavské
smlouvy na vyzbrojování členských států a vliv vzdálenosti od Ruska
na vyzbrojování. Metodologie práce byla postavena na 7 rozhovor.
Dva z nich byly vedeny s politiky, dva s příslušníky AČR,
příslušníkem generálního štábu a zaměstnanci Ministerstva obrany
ČR. Podle studenta má strach z Ruska výrazný vliv na vyzbrojování,
dokonce větší než tlak NATO. Tlak NATO na vyzbrojování označil
za druhotný. Ve své práci ukázal dva příklady z praxe. Prvním z nich
byla akvizice vrtulníků a druhou zatím nedokončená akvizice
bojových vozidel pěchoty.

Předseda komise vznesl dotaz na souvislost práce s obecnou
literaturou, případně obecným výzkumným problémem. Student
začal mluvit o teorii malých států, kterou, podle něj, jeho práce
podporuje.

Student byl následně vyzván aby reagoval na hlavní body posudků.
Podle nich by práci pomohl větší náhled do zahraniční literatury a
práce obsahuje sporná tvrzení. Práce také trpí velkým množstvím
jazykových chyb, především v interpunkci. Vedoucí práce navrhl
stránku C. Podle oponenta působí celá práce zmatečně a navrhl
známku D. Student reagoval na výtky posudků. Komisi chybělo
především hlubší propojení s empirií ovšem shodla se na známce C.
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Výsledek obhajoby: velmi dobře (C)
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