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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 práce se zabývá problematikou strategické optimalizace bezpečnostních sil ČR. 

Teoreticko-metodologické ukotvení bohužel zůstává nejasné. Jádrem celého výzkumu je 

autorova matice bezpečnostních rizik, která byla sestavena s odkazem na klasifikační analýzu 

(více viz níže). Autor prostudoval všechny významné bezpečnostní dokumenty z oblasti 

české bezpečnostní politiky, nicméně práce obsahuje pouze limitované množství akademické 

literatury reflektující danou problematiku. 

 

Z hlediska struktury a provázanosti textu nelze mít výhrady, problémy předkládané práce 

jsou jinde. 
 

 
 

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); 
 

Jak již bylo naznačeno práce trpí nejasnou metodologií a často vágním ukotvením 
teoretických konceptů. Autor například nijak blíže nespecifikuje, co myslí „klasifikační 
analýzou a ani nenabízí jakýkoli zdroj, který mu byl metodologickou inspirací. Způsob 



vytváření matice tak zůstává v lepším případě nejasný. Úroveň rizika také autor dle svých 
vlastních slov „odhaduje“, což opět poukazuje na problematickou legitimitu celého 
konceptuálně-metodologického rámce.  
 
Samotný pojem matice rizik by si asi také zasloužil lepší vysvětlení. Autor při odlišování 
hrozeb a rizik sice odkazuje na Zemanův bezpečnostní slovník, ale bohužel nezmiňuje, že 
„častější“ chápání hrozeb a rizik v rámci disciplíny je spíše jiné (a takto jej reflektují také 
některé z dokumentů – viz třeba Eichler). 
 
V neposlední řadě lze mít určité výhrady ke zdrojové základně, resp. využití některých 
zdrojů. Zaprvé autor v podstatě nevyužil cizojazyčné zdroje (v bibliografii je několik 
marginálních položek). Jakkoli téma samozřejmě naznačuje dominanci českých zdrojů, např 
první přehledová kapitola by samozřejmě umožňovala zapojení zahraničních zdrojů či 
anglicky psaných zdrojů českých autorů – např Tůma (SIPRI) či Kříž a apod.). Daná část 
práce je navíc dominantně postavena na dvou textech (a citovány jsou další dva či tři), což 
je opět velmi málo vzhledem k relativně početné reflexi v rámci české expertní komunity. 
 
Z akademického pohledu je složité polemizovat s autorovými závěry, protože textu chybí 
jasnější metodologie. Na druhou stranu po empirické stránce autor odvedl slušnou práci. 
Předkládaná DP je vlastně dobře odvedenou analýzou policy výzkumu, který je obecně 
zcela legitimní, nicméně obtížně propojitelný s akademickými kvalifikačními pracemi. 

 
 

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]); 
 

DP hodnotím jako dobrou. I přes uvedené problémy práce má slušný standard a 
analytický potenciál, jehož akademická legitimita je však problematická. 

 



8. navrhovaná klasifikace. 
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