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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 pokouší srovnat sovětskou a spojeneckou (americkou)
protipovstaleckou strategii v Afghánistánu. Téma je často zmiňováno v neakademickém
diskurzu, nicméně rigorózní akademická srovnání jdoucí za rámec historizujících prací
v zásadě chybí. V tomto ohledu byl autočin záměr velmi slibný.
Konceptuálně je práce ukotvena v klasické COIN literatuře, což inherentně představuje
určitý limit ve vztahu k sovětské operaci (viz níže). Metodologicky se spíše jedná o dvě
případové studie – zamýšlená komparace se trochu vytrácí.
Formulace záměru a výzkumných otázek je jasná, struktura textu přehledná a logická,
zdrojová základna velmi solidní.

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);
Jediným slabším momentem práce je vypořádání se se sovětským případem ve vztahu
k záměru a koncepci práce (nikoli z pohledu zachycení sovětské zkušenosti samotné).
Zaprvé, samotná myšlenka protipovstalecké strategie klasického „britského“ stylu je u
sovětského případu problematická. Nejde o to, že by celý záměr nedával smysl, ale spíše

o to tuto skutečnost nějak analyticky reflektovat.
Zadruhé, samotný komparativní kontext zachycený v práci se spíše blížil otázce
úspěchu/neúspěchu operací spíše než aplikaci protipovstalecké strategie, která byla
jádrem teoretického uchopení.
V kontextu těchto poznámek by však nemělo zaniknout, že Hana zpracovala velmi solidní
analytickou práci opřenou o kvalitní pramennou základnu.

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]);
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit jako velmi dobrou
8. navrhovaná klasifikace.
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