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1. koncepce práce
i. volba tématu, formulace výzkumné otázky a jejich zdůvodnění;
přiměřenost, původnost;
ii. teoreticko-metodologické ukotvení – výběr a zdůvodnění; metoda
zpracování;
iii. volba zdrojů, kritický rozbor literatury, příp. dalších použitých zdrojů;
iv. struktura textu (úplnost, správnost a přiměřenost členění, logická
provázanost);
Předkládaná práce se pokouší zabývat nejen v českém kontextu originálním tématem vlivu
průmyslového sektoru na formování evropské bezpečnostní politiky. V této souvislosti je
třeba zmínit, že obranný sektor a především jeho vztah k či vliv na politické rozhodování
představuje poměrně specifický a komplikovaný objekt zájmu.
Autor se pokouší reflektovat stávající teoretické pohledy na evropskou spolupráci
s důrazem na oblast bezpečnosti a naznačuje několik způsobů, prostřednictvím kterých by
bylo možné konceptualizovat zkoumání vlivu obranného a b ezpečnostního průmyslu na
politickou spolupráci. V rámci struktury se rýsuje autorova snaha tento vliv zkoumat ve
třech kvalitativně odlišných obdobích – v době formování EBOP, v kontextu vzniku EDA a
nástupu liberalizaci a následně v době post-liberalizační a (post) krizové.

2. zpracování tématu (výběr zdrojů pro jednotlivé aspekty zvolené problematiky,
interpretace přebíraných poznatků, argumentace, formulace vlastních poznatků,
včetně vyvození závěrů, přesnost vyjadřování; příp. práce s daty – úplnost, přesnost,
správnost postupů; konformita s projektem);
Jakkoli lze ocenit autorův zamýšlený postup (poukázat na nedostatečnost teoretické
relfexe a poté hledat potenciálně teoretizovatelné aspekty v třech výše zmíněných
obdobích), pravdou zůstává, že se autorovy nepodařilo práci analyticky dotáhnout.

Z původního záměru zbylo určité torzo nedostatečně propojených částí. Na druhou stranu
však některé pasáže obsahují analytické momenty (proměna liberalizační dynamiky v
částečnou dynamiku regionalizační). V oblasti empirie je práce relativně vládnutá;
problémem zůstává propojení částí a jejich zastřešení jasnějším analytickým rámcem.
3. standardy vědeckého textu (bibliografie, odkazy, citace);
Některé pasáže by jistě snesly lepší práci se zdroji.
4. stylistická a jazyková úroveň textu;
Práci neprospívá místy poněkud neohrabaná stylistika.
5. formální úplnost výtisku (čestné prohlášení, obsah, resumé, projekt);
ok
6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených
aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě;
Vzhledem k celkovému charakteru práce považuji za důležitější v rámci obhajoby vyjasnit
zamýšlenou koncepci práce spíše než některé dílčí momenty (např. nepřesnosti či přílišná
zjednodušení v teoretické diskuzi). Jakkoli autor samotný výzkum příliš nezvládl, v rámci
přípravných konzultací jsem nabyl dojmu, že se v problematice obranného průmyslu
v evropském kontextu velmi slušně orientuje.
7. celkové hodnocení (práce ne/odpovídá požadavkům kladeným na DP; ne/doporučení
práce k obhajobě; nejsilnější, příp. nejslabší stránky práce; příp. doporučení na
zvláštní ocenění [pochvala děkana za vynikající DP]);
Předkládaná práce má evidentně celou řadu nedostatků. Na druhou stranu zamýšlenou
linii výzkumu považuji za relevantní a zajímavou. V tomto kontextu práci doporučuji
k obhajobě.
8. navrhovaná klasifikace.
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