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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); 
 

Téma práce je zvoleno vhodně, neboť je velice aktuální a nejen v ČR není příliš probádané. 

Oponovaná práce jej nicméně také příliš neprobádala. Místy sice její autor nabízí zajímavou 

polemiku, místy naopak spíše popis tří témat – vývoje evropské integrace v oblasti ESDP, 

vznik a vývoj Evropské obranné agentury, a vznik tří regionálních iniciativ evropského 

obranného průmyslu. Jako celek však práce nenaplňuje svůj deklarovaný cíl, tj. 

“identifikovat a následně se detailně zaměřit na vliv industriálního sektoru na evropský 

integrační proces v obranné a bezpečnostní rovině, konkrétně na oblast EBOP/SBOP.” 

Z hlediska metodologie v práci není nikde nastíněno, na základě jakých kritérií bude vliv 

industriálního sektoru identifikován či posuzován. Podobně je hlavním nedostatkem 

teoretického rámce fakt, že ani jedna ze zvolených teorií alespoň v prezentaci autora práce 

nijak neřeší roli industrialistů v rámci ESDP či alespoň Evropské integrace. V práci je proto 

teoretická kapitola vložena poněkud uměle a autor z ní nevyvozuje žádné závěry či hypotézy, 

se kterými by pak ve zbytku práce pracoval.    

Není také patrné, jak s tématem práce souvisí podkapitola 3.2 věnovaná takřka výhradně 

vývoji v USA? Obecněji lze pak také těžko hledat cokoliv explicitního o roli industrialistů 

v celé 3 kapitole. Ve 4. kapitole je jejich roli věnována pouze jedna velmi spekulativní věta 

bez odkazů na literaturu či důkazů ve formě dat (s. 44) V 5. kapitole je pak sice několikrát 

konstatováno, že proces regionalizace lze označit za jednu z možných odpovědí evropských 

obranných industrialistů směrem k formování efektivní iniciativy v oblasti obrany a 

bezpečnosti, ovšem opět nejsou v tomto směru předloženy žádné přesvědčivé důkazy.  

 



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); 
 

V podkapitole č. 1.4 není často v textu uveden ani jediný zdroj, přestože mnohá ze zde 

uváděných tvrzení jsou bez bližších důkazů či dat sporná – např. argument, že „v evropských 

zemích se tradičně vnímá propojení vojenského sektoru (politické dimenze) s průmyslovou 

základnou (firmy či korporace) negativně, především je zde již dopředu obava z možného 

korupčního jednání.” 

Celá kapitola 3.1 má de facto pouze jeden zdroj a je také velmi nepřehledná díky 

nedostatečnému členění argumentů do zvláštních odstavců. Tento problém je i v kapitole 3.3, 

která má množství odstavců v délce alespoň jedné stránky textu.  

„Bandwagoning“ je v rámci neorealismu spíše vnitřní kritika, nikoliv hlavní myšlenka jak 

autor naznačuje na s. 20. Autor také občas opomíjí či velmi zjednodušuje rozdíly mezi 

klasickými realisty a neorealisty (Morgenthau například za nejstabilnější uspořádání 

nepovažoval bipolaritu jako Waltz, nýbrž multipolaritu) a nijak nezmiňuje vnitřní spory mezi 

neorealisty – zejména ofenzivní vs. defenzivní. 

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

 
Bez připomínek. 

 
4. stylistická a jazyková úroveň textu; 

 
Poměrně velké množství překlepů, například již v samotných hypotézách. 

 
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; 
 

Viz. výše.  

 
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]); 
 

Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům považuji za sporné, zda práce jako celek splňuje 

požadavky běžné kladené na diplomovou práci.   

 
8. navrhovaná klasifikace. 

 
Vzhledem k výše uvedených připomínkám práci hodnotím na pomezí dobře a nedostatečně. 

Práci doporučuji k obhajobě pouze v případě velmi zdařilé ústní obhajoby, kde její autor 

adekvátně zareaguje na výše uvedené výhrady. 
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