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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): Práce analyzuje využití ekonomických 

argumentů v rámci slovinského úsilí o nezávislost. Následně práce hodnotí ekonomický vývoj země po získání 

nezávislosti a tento vývoj srovnává s uvedenými očekáváními. V poslední části práce autor porovnává slovinský 

případ s jiným separatistickým hnutím, které svou kauzu podpírá do značné míry ekonomickými argumenty, 

a sice s případem Katalánska. Autor přichází se zjištěním, že ekonomika byla v obou případech stoupenci 

nezávislosti využívána značně instrumentálně, v některých případech se pracuje spíše s představami veřejnosti 

o ekonomických poměrech než s reálnými údaji. Přes toto všechno je dílčím zjištěním autora, že konkrétně pro 

Slovinsko bylo vystoupení z Jugoslávie ekonomicky přínosné. 

 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické 

a metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): Autor se rozhodl pro 

poměrně náročný interdisciplinární přístup, který kombinuje studium nacionalismů na konkrétních případech 

s hodnocením jejich ekonomického vývoje. Autor vedle řady sekundárních zdrojů částečně pracoval také 

s primárními zdroji v podobě dobových makroekonomických dat. Jeho přístup je tvůrčí a přináší intuitivně 

očekávatelné, avšak netriviální výsledky. Velmi oceňuji logickou strukturu práce, včetně závěrů-shrnutí 

jednotlivých kapitol, díky nimž na sebe části práce navazují, působí jako jeden celek, byť se každá z nich 

předmětem analýzy zabývá z jiné perspektivy.  

 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): Po formální stránce práce splňuje všechna kritéria, 

grafická úprava i citace jsou v pořádku. Jazykový projev je (s ohledem na stupeň studia) nadprůměrný, 

nicméně několik drobných chyba a překlepů se v textu vyskytlo (např. na s. 29 „investice se odklonili“). Tyto 

chyby jsou řídké a při rychlém čtení jsou sotva zaznamenatelné.    

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): Práce, která svým zaměřením překonává hranici mezi politickými 

a ekonomickými studiemi, je poměrně zdařilá. Mezi její silné stránky patří věcné, nikoliv čistě geografické 

zaměření, kdy autor vedle sebe staví dvě geograficky vzdálené society, které však k určitému problému 

přistupují obdobným způsobem. Otázka po vztahu ekonomiky a nacionalismu, je v dnešní době mimořádně 

aktuální a zjištění, která autor předkládá, jsou velmi obecnými, avšak relevantními odpověďmi, které mohou 

směřovat k dalšímu bádání. Patrně nejslabší stránkou práce, byť toto lze u bakalářských prací očekávat, je její 

juvenilní charakter, projevující se mj. tím, že autor v práci uvedené přednosti prakticky vůbec nereflektuje 

např. v teoretické části práce, která je v tomto případě velmi stručná. Uvedenou mezeru lze dle mého mínění 

vyplnit výkladem k této problematice v rámci obhajoby. (viz bod 5)  

  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

Vyjadřují se někteří významní teoretikové nacionalismu, příp. ekonomové ke vztahu mezi separatismem 

a ekonomickým vývojem entity, která o odtrhnutí usiluje? 

 

 

 

 

  

 



6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): V případě úspěšné obhajoby navrhuji hodnotit stupněm 

výborně (B) 
 

 

Datum: 29.5.2018      Podpis: 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


