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Posudek bakalářské práce (Politologie a mezinárodní vztahy) 
POZNÁMKA: Formulář vyplňte, vyberte známku, vytiskněte, podepište a doručte na sekretariát IPS. 

Jméno a příjmení autora/ky posudku dr. Vít Střítecký 

Pracoviště KBS IPS FSV UK 

 

Jméno a příjmení autora/ky BP: Lukáš Kačírek 

Název BP: Bezpečnostní situace v Kolumbii v kontextu obchodu sdrogami a její dopad na vztahy v 

regionu 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Odpovídá hodnocená práce v základních rysech projektu BP? 

☒Ano, případné odchýlení je velmi omezené a práci prospívající 

☐Je patrné určité odchýlení, ale toto je vhodně vysvětleno v práci 

☐Práce se výrazně odchyluje od projektu (v cíli, struktuře, či metodologii), vysvětlení buď chybí, 

případně je neakceptovatelné 

 

V případě volby třetí možnosti stručně rozveďte:  

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

2) Hodnocení formální stránky práce (vyberte z nabízených hodnocení A-F) 

Odpovídá rozsah práce požadavkům (min 30 NS) ANO 

Je práce strukturována do navazujících logických celků s ohledem na 
definovaný cíl (výzkumnou otázku) práce? 

D 

Jazyková a stylistická úroveň práce D 

Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

E 

Úroveň zpracování tabulek, grafů, map a jiných grafických prvků C 

Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké) Zvolte položku. 

Celkové hodnocení formální stránky práce D 

 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

Klikněte      nebo klepněte sem a zadejte text. 

 



 

3) Hodnocení odborného charakteru práce 

Práce má jasně stanovený cíl a výzkumnou otázku a jasně na tyto 
odpovídá 

C 

Struktura práce, využitá data a metody odráží systematickou snahu 
o řešení výzkumného cíle/otázky 

E 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

E 

Kvalita a (relativní) úplnost využité literatury (zdrojů) a schopnost 
s ní pracovat kriticky 

E 

Schopnost zasadit práci a její výsledky do existující literatury 
(případně aktuálních politických debat) 

E 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka E 

Celkové hodnocení obsahové úrovně E 

 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

Práce je výhradně empirická, Rotbergova teorie je velmi zjednodušeně zmíněna a nelze být vnímána 

jako nástroj napomáhající vytyčené analýze. Navíc autor z nějakého důvodu v poznámkách pod čarou 

Rotberga přejmenoval na Gotberga, což může být důsledek automatické opravy, nicméně to nesvědčí 

o pečlivosti při vypracovávání práce. Práce má nejasný design, špatně napsaný úvod i závěr. Mnohé 

pasáže působí spíše encyklopedickým dojmem. 

 

4) Shrnující komentář hodnotitele (POVINNÉ!), celkový dojem z práce s vyzdvihnutím silných a 

slabých stránek práce a jejich relativního poměru (max 1800 znaků). Zejména v případě 

hodnocení A či E/F jasně odůvodněte Vaše hodnocení. 

Předkládaná práce si klade za cíl posoudit bezpečnostní situaci v Kolumbii s ohledem na existenci a 

fungování drogových kartelů. Práce zmiňuje Rotbergovu konceptualizaci; ta je nicméně vzhledem 

k analýze bezcenná. Práce tak má výhradně empirický charakter, nicméně i samotná empirie je 

spíše chaoticky popsaná, neanalytická, neargumentační. Absence výzkumného designu zde má 

zcela detrimentální efekty, přičemž je třeba říci, že dané téma by šlo poměrně efektivně 

konceptuálně uchopit (crime-terror-state nexus). Pramenná základna je také spíše podprůměrná, 

což lze opět vnímat jako poměrně zásadní problém u práce, která se pokouší uspět pouze 

empirickou analýzou. V neposlední řadě z práce čiší nejrůznější typy nedotažeností – formální i 

stylistické. I přes významnou kritiku práci ještě mohu doporučit k obhajobě, nicméně hodnotím ji 

nejnižším možným doporučujícím stupněm. 

 

 

5)  Nepovinné, v případě nejasností uveďte otázku/y, ke kterým by se měl autor práce 

vyjádřit v průběhu obhajoby:  

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 



Celkové hodnocení: 

Práci k obhajobě Doporučuji 

V případě nedoporučení prosím vždy stručně uveďte hlavní důvody nedoporučení 

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Navrhuji hodnotit: E 

Ve výjimečném případě nejednoznačnosti hodnocení stručně uveďte hlavní bod, který podmiňuje 

lepší/horší hodnocení (max 600 znaků) Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Datum: 5. 6. 2018 Podpis: _______________________ 


