
 

 

Posudek vedoucího bakalářské práce 

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Eva Kovářová  

Název práce:  Globální bezpečnost v rozvojových zemích  
Jméno posluchače:   Hana Stoklasová   

Volba tématu a cíl práce:  
Volbu tématu práce hodnotím kladně, neboť globální bezpečnost nabývá v posledních letech 

stále více na významu. Také vztažení tématu práce na rozvojové země je vysoce aktuální, 

v souvislosti s událostmi v severní Africe.  

Cíl práce je formulován v úvodu práce, je adekvátní vzhledem k zaměření práce a je v práci 

naplněn (až na drobnou výhradu uvedenou níže).  

Struktura práce, způsob zpracování: 

Práce je rozčleněna do pěti kapitol (první kapitolu představuje úvod a pátou kapitolu závěr), 

jejich názvy odpovídají zadání bakalářské práce a jejich obsah je v souladu s těmito názvy. 

Kapitoly na sebe logicky navazují, provázanost mezi 3. a 4. kapitolou je však spíše slabší.  

Druhá kapitola je zaměřena na vymezení teoretických východisek globální bezpečnosti, 

především posluchačka vymezuje pojmy jako je bezpečnost, bezpečnostní spolupráce, mír, válka 

hrozba, riziko atd. Ve třetí kapitole se posluchačka zabývá nevojenskými faktory globální 

bezpečnosti, a to především chudobou a příjmovou nerovností a z nich vyplývajícími dalšími 

hrozbami pro globální bezpečnost. Provázanost jednotlivých podkapitol je slabší, také v kapitole 

není zdůvodněno, proč si posluchačka pro další popis vybrala právě uvedené faktory. 

Čtvrtá kapitola popisuje vybrané aktéry globální bezpečnosti působící v rozvojových zemích. 

Zaměřuje se jak na vládní, tak nevládní organizace. Svou pozornost však soustředí (opět bez 

hlubšího zdůvodnění) pouze na dvě vládní organizace, jednu integrační organizaci a dvě 

nevládní organizace. Specifikace (jak si posluchačka dala za cíl v úvodu své práce) postavení 

těchto aktérů v otázkách globální bezpečnosti je však velmi plochá, v podstatě redukována vždy 

pouze na popis vybraných projektů pomoci v rozvojových zemích. Kapitola jistě nabízela 

potenciál pro hlubší zhodnocení významu uvedených subjektů v otázkách globální bezpečnosti – 

zejména v návaznosti na druhou kapitolu práce věnovanou nevojenským faktorům bezpečnosti.  

Posluchačka využila při zpracování práce jak knižní, tak elektronické zdroje. V textu na použité 

zdroje průběžně odkazuje. Bohužel ne všechny zdroje odkázané v textu jsou uvedeny v seznamu 

použité literatury. Postrádám zejména publikace těchto autorů: Papoušková, Arbatová, Vaďura 

nebo odkaz na internetový zdroj Euroskop.  

Formální úprava: 

Po formální stránce je práce velmi dobrá, splňuje základní požadavky kladené na tento typ 

závěrečné práce. Práce se schématy a tabulkami je spíše okrajová, posluchačka využívá jen 

velmi málo statistických dat.  

Po jazykové stránce je práce průměrná, práce obsahuje jazykově nepřesné formulace, překlepy a 

pravopisné chyby, což má vliv na celkovou úroveň a kvalitu práce.  

Připomínky, náměty k diskusi: 

Doporučuji při obhajobě práce zhodnotit postavení a význam Organizace spojených národů 

v rámci řešení nevojenských hrozeb globální bezpečnosti v rozvojových zemích.  

Závěry práce a její přínos:  
Práce je více méně popisného charakteru. Závěry v ní uvedené vyplývají z použité literatury. 
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Práce představuje pouze jakýsi vhled do velice komplexní problematiky globální bezpečnosti. 

Přesto může být využita v určitém ohledu jako teoretické východisko pro další výzkum v oblasti.  

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

V Ostravě dne:  16. května 2011  

 


