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Kritéria Definice Max. 
bodů 

Získané 
body 

Hlavní kritéria    

 Výzkumná otázka, 
formulace problému 

10 9 

 Teoretický konceptuální 
rámec 

30 25 

 Metodologie, analýza 
argumentace 

40 30 

Celkem  80 65 

Vedlejší 
kritéria 

   

 Zdroje 10 10 

 Styl 5 5 

 Formální kritéria 5 5 
Celkem  20 20 

    
CELKEM  100 84 
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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Předkládaná práce zkoumá urbánní bezpečnost a krizové plánování 
Londýna z pohledu konceptu resilience, který v posledních letech zásadně 
rezonuje v rámci bezpečnostních studií a ještě více pak v britském 
(anglosaském) kontextu. Specifičtěji se autor pokouší o kritickou analýzu 
resilienčních praktik spojených protiteroristickými a krizovými politikami 
Londýna. 

Teoreticky se opírá dominantně o pařížskou školu podpořenou další 
poststrukturalistickou literaturou, což vzhledem k záměru považuji za 
vhodné a efektivní. Větší problém nacházím v oblasti metodologie, protože 
ta v práci v podstatě absentuje, resp. chybí především její vysvětlení a 
jasnější napojení na konceptuální diskuzi. Není zřejmé, jaký typ diskurzivní 
analýzy autor zvolil a jak přesně komunikuje nejen s Bourdieuovskym 
rámcem, ale i s resilienčním myšlením. Zde se dokonce nabízí otázka, jestli 
by design fungoval i bez resilienční diskuze a vtírá se otázka, že ano, resp. 
do stejné míry jako s ní. 

Výše zmíněný problém je patrný zvláště ve chvíli, kdy má autor poskytnout 
finální interpretaci. Ta sice využívá Bourdieuho koncepty, ale výsledky 
metodologické operace spíše nepřímo. Zároveň bych vzhledem k tématu 
očekával, že daná pasáž bude rozsáhlejší 

.  

Vedlejší kritéria: 

Formálně je práce v pořádku a pramenná základna je solidní. 

Celkové hodnocení: 

Z celkového pohledu se jedná o solidní práci, ze které se v kontextu 
teoretické ambice trochu vytratilo hlavní téma (resilience) a která trpí 
určitými metodologickými nedostatky. Práci jednoznačně doporučuji 
k obhajobě a navrhuji hodnotit jako velmi dobrou s možností výsledek 
vylepšit v rámci obhajoby. 
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