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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*)

1. Odpovídá 
schváleným 
tezím

2. Odchyluje se od 
tezí, ale odchýlení je 
vhodné a v práci 
zdůvodněné

3. Odchyluje se od  
tezí a odchýlení není 
vhodné a v práci 
zdůvodněné

4. Neodpovídá 
schváleným 
tezím

1.1. Cíl práce X
1.2. Metoda práce X
1.3. Struktura práce X
*) Označte „X“ vybrané hodnocení. 

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 
podbody) (max. 500 znaků)

Práce se částečně odchyluje od schváleného projektu, ale tento je logicky zdůvodněn a je ku prospěchu

práce.

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Hodnocení známkou

Bakalářské práce:
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
2.2 Pochopení zpracované literatury
2.3 Schopnost aplikovat prostudovanou literaturu 
2.4 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu

Magisterské práce:
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2-3
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 1-2
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1
2.6 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1-2
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné)

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 
podbody) (max. 500 znaků)

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE



Hodnocení známkou

Bakalářské práce:
3.1 Logičnost struktury práce 
3.2 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů
3.3 Dodržení citační normy
3.4 Oprávněnost a vhodnost příloh
3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!)
3.5 Grafická úprava 

Magisterské práce:
3.1 Logičnost struktury práce 2
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1-2
3.3 Úroveň poznámkového aparátu 1
3.4 Dodržení citační normy 1
3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh N/A
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!)
1-2

3.7 Grafická úprava 1
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné)

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé podbody) 
(max. 500 znaků)

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost 
tématu a myšlenek apod.) (max. 750 znaků)

Autor práce s názvem Globalizace, vojenská a stát se pokouší o analýzu schopnosti současných teorií 
mezinárodních vztahů a kritické geopolitiky s úspěchem predikovat a interpretovat strukturu vojenských 
kapacit státu ve vazbě na politický a ekonomický aspekt globalizace a „zmenšování“ významu fyzického 
aspektu politického prostoru. Hned na začátek je nutné předeslat, že zvolený název práce odpovídá sice 
teoretické části práce, ale už poněkud opomíjí její praktickou část. Autor se rozhodl věnovat rozsáhlou část 
svého výzkumu právě jednotlivým teoriím, přičemž si klade 2 výzkumné otázky. 1) Je globalizace natolik 
významným procesem, že dokáže měnit tradiční bezpečnostní chování Finska a Švédska, respektive jejich 
strukturu ozbrojených sil? 2) Odpovídají predikce testovaných teorií současným procesům v mezinárodní 
politice a bezpečnosti?

Z metodologického hlediska autor pro svůj výzkum vytyčil metodu kongruence a process-tracing s využitím 
dvou případových studií skandinávských států – Finska a Švédska. Z hlediska práce se zdroji je práce rovněž 
bez větších nedostatků, autor prokazuje schopnost vhodně zvolit zdroje, analyzovat i s nimi samostatně 
pracovat. Celkově je kvalita i rozsah použitých zdrojů odpovídající požadavkům na magisterskou práci. 
Nicméně z teoretické literatury věnující se problematice státu postrádám práce autorů jako jsou Cooper, 
Crawford,  de Blij, Fukuyama, Glassner,  Jakson, Jellinek, Romancov, Rosberg, Weber a mnozí další.  O to více 
je udivující, když autor zmiňuje Weberovu definici na straně 37 (poslední odstavec) a práci nemá uvedenu 
v seznamu zdrojů.

Při svém výzkumu si autor stanovuje 3 hypotézy, které se soustředí na testování validity kritické geopolitiky, 
neoliberálního institucionalismu a neorealismu. Za zvláštní považuji, že autor vymezuje hypotézy až na straně 
56 a nikoliv v úvodu své práce, kde by to bylo přehlednější z hlediska struktury práce. Po formální stránce práce
nevykazuje žádné větší nedostatky, po gramatické i stylistické práce je v pořádku (až na nadbytečné a někdy až 
samoúčelné využívání cizích slov). Za nadbytečné lze označit i vysvětlené zkratek SSSR a USA v seznamu 
zkratek, ale obě tyto výtky jsou in margina.

Celkově lze práci hodnotit jako přínosnou komparaci případových studií Finska a Švédska, která je vystavěna 
na solidním metodologickém  i teoretickém základu. Nutno podotknout, že případové studie jsou zajímavě 
zvoleny, přestože na první pohled vyznačují značné množství shodných rysů, jejichž geopolitické postavení se 



výrazně lisí (např. v závislosti na importu strategických surovin). Navrhuji práci podle průběhy obhajoby 
hodnotit jako výborně až velmi dobře.

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT (jedna až tři):
5.1
5.2
5.3

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (po vytištění posudku ručně zakroužkujte vámi navrhované hodnocení) 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 500 znaků)

Datum: ………………………                                                                Podpis: ………………………………..


