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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
Soukromé vojenské organizace v USA nejsou novým jevem. Podle historických pramenů bylo jejich služeb 
možno využít již v období války za nezávislost. Co se od minulých dob zásadním způsobem změnilo, je počet 
těchto organizací, které v USA existují, šíře úkolů, které vykonávají, množství zemí, v nichž operují, a v 
neposlední řadě také výše finančních prostředků, kterými disponují. Vývoj amerických soukromých vojenských 
organizací od jejich původního stavu do současnosti nebyl kontinuální. Prakticky až do konce Studené války 
vykonávali jejich zaměstnanci v naprosté většině případů ryze podpůrné úkoly, jakými byly například 
zásobovací činnosti jednotek nebo ostraha vojenských objektů. Naproti tomu v současnosti jsou od těchto 
organizací ministerstvem obrany USA poptávány vysoce specializované služby, jakými jsou například špionáž, 
výcvik elitních jednotek, eskortování zásobovacích konvojů nebo ostraha vysoce postavených osob. Ve své 
bakalářské práci se student zaměřil na to, proč k této radikální změně postavení soukromých vojenských 
organizací v USA došlo. Na základě provedeného výzkumu ukazuje, že stěžejními příčinami rostoucích 
požadavků na soukromý sektor byly zrušení plošných odvodů do armády v roce 1973, dlouhodobý pokles 
rozpočtu obranného rezortu po konci studené války a víra v efektivitu procesu outsourcingu.  
 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
Práce s prameny a literaturou odpovídá standardům. Práce si zvolila velmi neobvyklé, náročné a v Čechách 
téměř neznámé téma. Vynikající tvůrčí přístup studenta spolu s výbornou argumentací a přísně logickou 
strukturou činí z této práce velmi zdařilý a výjimečně přínosný celek. Student postupuje logicky, využívá plně 
dostupné teoreticko-metodologické zázemí i kvalitní prameny, ze kterých celá práce čerpá  
 
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):  
Práce vyhovuje všem kladeným nárokům, její provedení je standardní a téměř bezchybné, odborně nadprůměrné, 
jazyk práce kultivovaný a vybraný. 
  
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
Celkový dojem z práce je výborný, práce je slabých míst prosta. 
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
Jaká výrazná negativa může přinést prorůstání vlivu PMCs do politické sféry? Jaké byly hlavní výhody 
angažování PMCs například v Iráku, či Afghánistánu?  
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm výborně. 
 
 
Datum:         Podpis: 
 
 
 



Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 
nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 
neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 
napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


