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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Valenta Jméno: Tomáš Osobní číslo: 456733
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Plánování a řízení krizových situací
Název práce: Narušování vnitropolitické stability domácími a zahraničními subjekty

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu (splnění
zadání). (0 – 30)*

25

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20)* 14

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10)*

5

4. Rozsah  realizačních  prací,  aplikovaných  vědomostí  a  znalostí,  úroveň  metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40)*

36

5. Celkový počet bodů 80

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Mohl by autor bakalářské práce shrnout hlavní přínosy použitého přístupu v rámci vypracování analýzy SWOT při
hodnocení narušování stability státními a nestátními subjekty pro praxi?

2. Pokud je důležitým problémem zajištění ideologického a politického myšlení společnosti (viz zadání bakalářské
práce), jakým způsobem by v této oblasti měly státní orgány vykonávat svojí činnost a na co by měla být zaměřena
zejména pozornost?

3. 
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IV. CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚROVNĚ VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)

Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ X ❏ ❏ ❏ ❏

** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte podrobný komentář

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

V. KOMENTÁŘ

Práce se zabývá aktuálním a plně relevantním tématem v rámci studovaného oboru. Autor byl schopen v úvodu
definovat cíl práce jako „popsat a analyzovat faktory a aktivity vedoucí k narušování politické stability“ a následně
na str. 24 potvrzuje, že „primárním cílem práce je umožnit komplexní pohled na problematiku narušování politické
stability státu a jeho vliv na bezpečnost“. Takto definovaný cíl by mohl spíše směřovat k deskriptivnímu přístupu a
pouze k částečnému pokusu o systematizaci, důležité proto bylo specifikování cíle zpracováním SWOT analýzy v
praktické části na základě představené metodologie (jako sekundární cíl). Práce má poměrně vyváženou strukturu,
větší důraz mohl být ale kladen na propojení jednotlivých částí (zejména funkčnost teoretických východisek) a
rovněž na vlastní hodnocení výsledků výzkumu a diskusi.
Kapitola současný stav se zaměřuje na velmi hutné představení základních pojmů, charakteristiku bezpečnostního
prostředí, mezinárodní spolupráce a stručné představení bezpečnostní politiky ČR a legislativního rámce. Chápu, že
vzhledem k účelu a předepsanému rozsahu práce, byl autor nucen soustředit se na co možná nejstručnější přístup,
ale mám několik připomínek. Základním východiskem měl (i podle úvodu BP) být zejména popis bezpečnostního
prostředí. Autor však v tomto nepostupuje zcela koherentně, dokonce ani nepřináší explicitní definici tohoto pojmu a
prostředí rovnou popisuje. Zásadní důraz klade na mezinárodní spolupráci a organizace (ale stěžejním je spíše
„vnitřní rozměr“ bezpečnostního prostředí). Pojem politická stabilita je sice definován, ale autor se neodkazuje na
zdroje (není tedy jasné, zda jej takto chápe originálně, nebo naopak zcela v souladu s přijímaným pojetím).
Praktická část je zpracována do značné míry originálně a potenciál SWOT analýzy (a zejména generování alternativ
strategií) považuji za zřejmý a přínosný. Autor ovšem ne zcela dostatečně vysvětluje, jak dochází k identifikaci
silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí jako vstupních dat předložených formou tabulek (na str. 24 konstatuje
pouze: „SWOT analýza, která jako své vstupy využívá data, informace a závěry získané z odborné literatury a
otevřených světových zdrojů.“). Podobně mi není jasné, jak autor využívá analýzu metodou dedukce. Lépe by mohly
argumentovány výsledky kapitoly 5.5 Matice SWOT a tvorba strategie, kdy uvedený text je možná zbytečně banální
a výsledky očekávatelné (i když chápu, že se jedná spíše o ukázku potenciálu zvoleného přístupu). Celkově však
považuji praktickou část za zvládnutou a přínosnou, část Diskuse by mohla být více upořádána (jde o poněkud
„chaotické“ předkládání příkladů s grafikou a obrázky).
Výhrady, které vedou k celkovému snížení hodnocení, mám k využití citací v textu a s tím souvisejícím seznamem
použitých zdrojů. Zejména ve východiskové části jsou značné části textu bez uvedení zdrojů, přestože se jedná o
fakta.  Autor  navíc  v  BP  nezohledňuje  práce  významných  autorů  zaměřujících  se  na  bezpečnost  (i  vnitřní)  a
bezpečnostní studia (a to ani na úrovni ČR). V seznamu použitých zdrojů jsou tak uvedeny ne vždy zásadní zdroje,
autor často používá přehledovou literaturu. Naopak autor dobře zvládl práci s dokumenty.
Faktografické  připomínky:  str.  13:  Gerasimova  doktrína  je  dnes  velmi  populární,  ale  pojmy  hybridní  války  a
hybridních hrozeb jsou staršího data, str. 16: autor hovoří o ekonomii, ale má zřejmě na mysli ekonomiku, str. 19: po
přijetí Lisabonské smlouvy byla EBOP přejmenována na SBOP, na str. 53-54 využívá autor zdroj BUZAN, Barry.
People. states and fear: an agenda for international security studies in the post-cold wal era, na který ovšem
odkazuje kreativním způsobem.
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