
Oponentský posudek na bakalářskou práci Martina Vinše Indie a Pákistán: Bezpečnostní 

dilema? 

Formální stránka práce: Předložená práce má 65 stran. Text práce je kromě úvodu a závěru 

rozdělena na dvě kapitoly, které jsou dále členěny na podkapitoly. Členění práce je 

přehledné a srozumitelné. Autor správně uvádí bibliografické odkazy a cituje (s výjimkou 

toho, že mezi citovaným textem a dolními uvozovkami se nevynechává znak). Samostatnou 

kapitolou je však text práce jako takový. Ten je sice čtivý a srozumitelný, ale vyznačuje se po 

formální stránce celkovou nedokončeností – v textu se objevuje řada anakolutů, překlepů, 

text místy působí jako špatný překlad z angličtiny a autor ani nedodržuje vlastní systém 

zkratek. Čtenář se tak dočte např. o „útočních lodích“ (s. 27), o „vlastních akcích“ místo 

vlastního jednání, vzájemná spolupráce v rámci dilematu vězně je najednou označována jako 

SS, i když dosud byla používána zkratka KK (s. 17) apod. Text zkrátka potřebuje důkladnější 

revizi a její neprovedení snižuje celkové hodnocení práce. 

Obsahová stránka práce: Cílem práce je odpovědět „vědeckou otázku ‚zda je konflikt mezi 

Indií a Pákistánem tragickým následkem spirálního modelu bezpečnostního dilematu?‘“ (s. 

9). Důvod, proč je tato otázka uvedena jako „vědecká“ a jaká kritéria vědeckosti autor užívá, 

se – předpokládám - stane jedním z témat diskuse při obhajobě. 

Pro zodpovězení této „vědecké“ otázky autor volí následující postup: nejdříve na základě 

relevantní literatury objasní své užití pojmu bezpečnostního dilematu a předvede taxonomii 

faktorů, které k jeho vzniku přispívají. Tyto faktory dělí do dvou rodin – materiální a 

psychologické a dále je podrobněji rozpracovává. 

V následující kapitole nazvané „Vlastní práce“ (proč?) autor nejdříve vylíčí vznik Indie a 

Pákistánu a dějiny jejich vzájemného střetávání. Poté systematicky rozebírá působení 

jednotlivých faktorů na vznik bezpečnostního dilematu v daném kontextu, přičemž hlavní 

důraz klade na otázku jaderných zbraní. V závěru práce autor dochází k přesvědčení, že 

vzhledem k působení výše zmíněných faktorů, nelze očekávat brzké ukončení napjatých či 

konfliktních vztahů mezi Indií a Pákistánem. 

Argumentace práce působí přesvědčivě a svědčí o tom, že její autor dokázal aplikovat 

teoretické koncepty na analýzu konkrétního případu. Naopak slabinou práce je její formální 

stránka. Z uvedených důvodů doporučuji předloženou práci k obhajobě s hodnocením velmi 

dobře. 
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