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1. koncepce práce 
i. volba tématu, formulace výzkumné otázky a jejich zdůvodnění; 

přiměřenost, původnost;
ii. teoreticko-metodologické ukotvení – výběr a zdůvodnění; metoda 

zpracování;
iii. volba zdrojů, kritický rozbor literatury, příp. dalších použitých zdrojů;
iv. struktura textu (úplnost, správnost a přiměřenost členění, logická 

provázanost);

Předkládaná DP se zabývá srovnáním civilních kapacit EU a USA využívaných v civilních 
a rekonstrukčních misích. Toto téma je bezesporu relevantní a aktuální. Ocenit lze 
především analýzu amerických civilních kapacit, jelikož práce o evropských civilních 
kapacitách jsou velmi časté. V tomto kontextu se jeví idea komparace jako přínosná,. 
přestože se srovnání týká pouze jedné empirické aplikace.

Vystavění teoreticko-metodologického rámce pro komparativní analýzu je trochu nejasné. 
V úvodu autorka zmiňuje „porovnávané aspekty“ (institucionální zakotvení, funkční principy, 
financování a dynamiku rozvoje kapacit v čase), proti nimž rozhodně nelze nic namítat. 
V další práci s nimi však dostatečně nepracuje. Místo první kapitoly, která působí spíše 
didakticky, měla autorka ukázat, jak lze výše uvedené komparativní kategorie legitimizovat 
prostřednictvím existující (teoretické) literatury. Takto připravený (teoreticky podložený) 
rámec poté mohla lépe aplikovat na oba porovnávané přístupy k civilním misím (autorka to 
do jisté míry činí, nicméně nejasné (neexistující) vymezení kategorií analýzu znejasňuje). 

Empirická aplikace pak mohla (měla) posloužit jako ilustrace pro danou komparaci. Místo 
toho se však v případě Afghánistánu autorka věnuje „principům hodnocení stabilizačních a 
rekonstrukčních misí“, které se však vzdalují od původní hlavní otázky DP, která se týká 
srovnání evropských a amerických civilních kapacit. Výše zmíněné principy by šlo spojovat 
například s otázkou úspěšnosti či legitimity. Určité propojení mezi původními aspekty a nově 



přidanými „principy“ si hypoteticky lze představit, nicméně práce žádný obhajitelný „most“ 
nenabízí.

2. zpracování tématu (výběr zdrojů pro jednotlivé aspekty zvolené problematiky, 
interpretace přebíraných poznatků, argumentace, formulace vlastních poznatků, 
včetně vyvození závěrů, přesnost vyjadřování; příp. práce s daty – úplnost, přesnost, 
správnost postupů; konformita s projektem);

Z hlediska zdrojů a práce s nimi nelze DP v podstatě nic vytknout.

3. standardy vědeckého textu (bibliografie, odkazy, citace);

Bez připomínek

4. stylistická a jazyková úroveň textu;

Bez připomínek

5. formální úplnost výtisku (čestné prohlášení, obsah, resumé, projekt);

Bez připomínek

6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených 
aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě;

7. celkové hodnocení (práce ne/odpovídá požadavkům kladeným na DP; ne/doporučení 
práce k obhajobě; nejsilnější, příp. nejslabší stránky práce; příp. doporučení na 
zvláštní ocenění [pochvala děkana za vynikající DP]);

Práce splňuje požadavky kladené na DP. Výše zmíněná kritika by neměla zcela zastřít 
empirickou kvalitu a přesnost, stejně tak jako vysokou kvalitu zpracování. 

8. navrhovaná klasifikace.
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