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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). 

 
Komentář ke schváleným tezím:          

 
2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 
3.1 Logičnost struktury práce  1 
3.2 Vnitřní provázanost výkladu 1 
3.3 Ucelenost výkladu  1 
3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 2 
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) 
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 podoby; 

max. 2000 znaků). 
 

Komentář k hodnocení formálních kritérií textu: Empirická část práce je založena na 
kompilaci relevantních dat a statistik - v některých částech ale úplně chybí odkaz v poznámce 
pod čarou, po uvedení dané statistiky nebo hodnoty, kterou autor čerpal z databáz o 
konfliktech nebo národních statistik - například stránka 27.         
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 3 
2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  1 
2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma 2 
2.4 Argumentace a úplnost výkladu  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. 1000 znaků). 
 

2.1: práce vůbec používá odbornou literaturu, která je dostupná v předplacených databázích 
UK (žurnály v oblasti kriminologie, sociologie, OZ, atd.). Práce cituje 2 knihy a 2 odborné 
články - v bibliografii uvádí 4, no online žurnál Current History a report Congressional 
Research Service nelze povazovat za odborný článek. Tenhle přístup ochuzuje jinak tematicky 
velice zajímavou BP o odbornou debatu, která mohla vést k formuování zajímavějších 
výzkumných otázek.         

 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost tématu a myšlenek apod.; max. 1500 znaků) 
 

Práce se zabývá velice zajímavým tématem, je dobře strukturována, autor v analýze dat 
postupuje systematicky, využívá spolehlivé statistiky z ověřených databází. Autor si je vědom 
limitů práce, zejména zvolené hypotézy: kauzální logika přepojující nasazení armády a násilí 
s/mezi kartely. Zvolený postup a dostupná data na danou otázku nedávají jednoznačnou 
odpověď, což autor v zavěru přiznává. 
Výše zmíněná absence jakékoliv odborné literatury je (jakkoliv autor v úvodu uvádí, že 
odborných zdrojů je velké množství) zarážející. Výsledkem je "teoretická" část práce ve které 
absentuje jakákoliv teorie (autor provadí jen konceptualizaci organizovaného zločinu, navíc 
založenou na 1 odborném článku). Chybí taky širší diskuze metodologie, tedy popis 
metodologických vychodisek, návrh kauzalního mechanismu, popis metod sběru a analýzy 
dat. Tento přístup se následně "přelévá" do případové studie, kde jsou chronologickým a 
deskriptivním způsobem prezentována data a statistiky ohledně vývoje násilí ve spojění 
s jednotlivými kartely, a to bez širší diskuze nebo interpretace, ke které částečně dochazí až 
v závěru 
Oceňuji autorův kritický přístup k limitacím studie. V případe budoucího zpracování tématu se 
nabízejí výzkumné otázky kvalitativního (ne nutně kauzálního) charakteru. 
Dobré grafické zpracování a detailní znalost konfliktních dynamik v Mexické drogové válce 
jsou silními stránkami práce. Na druhé straně, BP vyžaduje jít o krok dál za deskripci, 
formulování vhodné teorie a konceptů, a jejich skutečnou aplikaci na případovou studii. 
Proto navrhuji známku 2         

 
 



5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1       
5.2       
5.3       

 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 

velmi dobře 
 
 

Komentář k hodnocení, je-li navrhovaná známka nejednoznačná:  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:          
 
 
 
Datum: 20.5.2016                                               Podpis: 


