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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE
*)
 

  Odpovídá 
schváleným 

tezím 

Odchyluje se od 
tezí, ale odchýlení 

je vhodné a v práci 

zdůvodněné 

Odchyluje se od tezí 
a odchýlení není 
vhodné a v práci 

zdůvodněné 

Neodpovídá 
schváleným 

tezím 

1.1. Cíl práce     

1.2. Metoda práce     

1.3. Struktura práce     
*) 

Označte vybrané hodnocení.  

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní 
výtky pro jednotlivé podbody; max. 1000 znaků). 

 
      

 

2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  2 

3.2 Vnitřní provázanost výkladu 2 

3.3 Ucelenost výkladu  2 

3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 3 

3.5 Dodržení citační normy 2 

3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně 
porušována platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 

2 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh 1 

3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury 
práce, logická provázanost, grafická podoba textu) 

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 podoby; max. 2000 znaků). 

 
Ad 3.4: U několika sekcí/kapitol lze najít jediný odkaz na konci, a to navíc na jediný 
zdroj. 
Ad 3.5: na internetové zdroje není možné odkazovat pouze skrz jejich url. U jména 
autora se nepoužívá akademický titul. 
Ad 3.6: anglické texty není možné překládat doslovně (např. str.6) 
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 4 

2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  2 

2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené 
téma 

3 

2.4 Argumentace a úplnost výkladu  3 
*) 

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. 1000 znaků). 
 

Ad 2.1: Akademická literatura k tématu dětských vojáků je zcela ignorována. Co se 
sekundární literatury týče, autorka se omezuje na učebnicové texty k mezinárodnímu 
právu a na jediný zdroj popisující aktuální stav problému (Louder than Words) 
Ad 2.3: Metodologický přístup, který si autorka zvolila (rešeršně-kompilační metoda, 
deskriptivní analýza), přestože naplněn, nepostačuje k vytvoření kvalitní bakalářské 
práce.  
Ad 2.4: Tato bakalářská práce je pravděpodobně kompletní, co se týče výčtu 
mezinárodních norem týkajících se dětských vojáků. Autorka ale nedokázala dát 
tomuto výčtu smysl. Seznam mezinárodních dohod např. neshrnuje, jaké aspekty 
zkoumaného fenoménu jsou pokryty mezinárodními dohodami rabustně a jaké 
nedostatečně. Deskripce mezinárodněprávních opatření není nijak propojena 
s věcným vysvětlením problému. Kapitola 5 hodnotící efektivitu mezinárodních 
dohod opět postrádá jakoukoli analýzu a snahu vysvětlit důvody neefektivity. Bez 
takovéto analýzy je pak zcela nepřesvědčivá snaha kapitoly 6 navrhnout řešení 
problému.  

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a 

slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.; max. 1500 znaků) 
 

Problém dětských vojáků je zajímavé, důležité a bohužel velice aktuální téma. 
Pravděpodobně nejtragičtější důsledky má zneužívání dětských kombatantů 
nestátními aktéry, problém dětských vojáků však není cizí ani regulérním ozbrojeným 
silám. Zatímco nestátní bojůvky jsou spíše zřídka subjekty mezinárodního práva, tato 
bakalářská práce se vztahuje spíše k dětským vojákům v regulérních armádách. 
Autorka vyjmenovává mezinárodní dohody, které se k tomuto problému vztahují, 
popisuje, jak tento problém upravují a také popisuje jejich geografickou účinnost. 
Z textu vyplývá, že téměř všechny státy se hlásí k některé z těchto dohod, přesto, jak 
se uvádí v kapitole 5, aplikace těchto dohod zdaleka není efektivní. 
Problém dětských vojáků se tak týká i takových zemí jako je Velká Británie (viz 
článek z The Independent: “UK under Fire for Recruiting an ‘Army of Children.’” 25.5. 
2014.) Autorka problém VB a dalších států zmiňuje, je však škoda, že se nesnaží 
zodpovědět otázku, proč je mezinárodní úprava v těchto případech neúčinná. Přitom 



právě tato otázka, přispívající k pochopení významu mezinárodního práva, by byla 
zajímavou pro obor mezinárodních vztahů.  
Tato práce je bohužel primárně rešerší mezinárodních dohod. Je škoda, že autorka 
se nepokusila o vysvětlení věcného významu těchto norem (kapitola 2 Důvody 
k využívání dětských vojáků má pouze 2 strany) a rovněž nedostatečně propojuje 
mezinárodní normy s politickou praxí. 
 

 

 

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  

5.1 Přečtěte si, prosím, toto (“UK under Fire for Recruiting an ‘Army of Children.’” The 
Independent. http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/uk-under-fire-for-
recruiting-an-army-of-children-9431966.html. Tvrdí se v něm, že počet dětských 
vojáků v UK stoupá. Mohla byste tento jev vysvětlit? 

5.2 Vztahují se mezinárodní normy i na výcvik nezletilých a, pokud ano, jaký je k tomu 
důvod?  

5.3 Je mezinárodní právní režim vztahující se k dětským vojákům v něčem nedostačující? 
Potřebuje nějak doplnit? 

 
 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 

Závěrečnou práci k obhajobě doporučuji 

 

Navrhované hodnocení: dobře  
 
 

      
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 

 
      
 
 
 
Datum: 25.5.2014                                      Podpis: 


