
UNIVERZITA KARLOVA 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

INSTITUT POLITOLOGICKÝCH STUDIÍ 

 

__________________________________________________________________________________ 

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 Jan Karlas 

Pracoviště Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

 

Jméno a příjmení autora/ky BP:Jakub Šlechta 

Název BP: Federalizace a etnické rozdělení Bosny a Hercegoviny jako faktor ve vztazích EU 

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

1) Odpovídá hodnocená práce v základních rysech projektu BP? 

X 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? 

B 

Jazyková a stylistická úroveň práce A 

Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

A 

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

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

Celkové hodnocení formální stránky práce A 

 

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 

A 

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

A 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

B 

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

A 

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

A 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka B 

Celkové hodnocení obsahové úrovně A 

 

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

      

 

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. 

Zaměření je jasně zvoleno přímo prostřednictvím výzkumných otázek. Byť výzkumné otázky by 

měly být stanoveny v úvodu práce, a nikoliv v metodologické sekci. Práce si klade tyto otázky: 1) 

jak se kroky jednotlivých aktérů BaH promítají do vztahů s EU, 2) jak jsou splněny předpoklady pro 

fungování kondicionality. 

Zajímavé by ale bylo obě otázky propojit – jestli kondicionalita ovlivňuje postoje aktérů v BaH. 

Určitým problémem je, že analytická kritéria jsou stanovena pouze pro druhou otázku (v podobě 

Reinhardova modelu). Naopak pro zodpovězení první otázky stanovena nejsou. Práce dospívá ke 

zjištění, že vztahy EU a BaH poškozují spíše kroky Bosenských Srbů. Uvádí fakta, na základě kterých 

to tak může být. Přesto by tento závěr byl přesvědčivější, pokud by si autor předem stanovil nějaký 

analytický postup, pomocí kterého bude otázku zodpovídat. Argument, že Srbové nejvíce oživují 

minulé antagonismy, asi má svou platnost. Nešlo by ale z kritického hlediska připustit, že to 

částečně může být i tak, že jejich postoj by do určité míry mohl být obrannou reakcí na to, že 

v rámci společného celku představují hlavní politickou sílu Bosenští muslimové? Názory mohou být 

různé, ale vyjasnění analytického postupu by posílilo přesvědčivost analýzy. 

Hlavní zjištění ohledně druhé otázky je přesvědčivější, protože ta analytickou oporu má v modelu 

kondicionality. Přesto by bylo potřeba více diskutovat a doložit závěr ohledně slabé asymetrie ve 

prospěch EU. Spolupráce s EU dává Bosně výrazně větší ekonomické výhody než obráceně. Taktéž 

z hlediska politického uznání a prestiže. Autorův argument, že kvůli potřebě bezpečnosti se 

asymetrie ve prospěch EU stírá, je zajímavý, ale zasloužil by podrobnější rozvedení.  

Struktura práce je logická. Problém je nevyvážený rozsah kapitol – některé jsou velmi krátké. Např. 

kapitola č. 9 má jen 1,5 strany. 

 



 

 

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: A 

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: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte datum. Podpis: _______________________ 


