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Tématem hodnocené bakalářské práce jsou dějiny Východního Timoru od období před 

příchodem Evropanů až po vyhlášení nezávislého státu v roce 2002. Autorka představuje 

politické dějiny tohoto státu, který se nachází ve východní části ostrova, jehož západní část 

patří Indonésii.  

Text je rozčleněn do 4 kapitol. Úvod a Závěr nejsou číslovány. První kapitola 

představuje situaci ve Východním Timoru před příchodem Evropanů. Druhá se potom zabývá 

koloniální érou, během níž docházelo k mocenským bojům mezi Portugalci a Nizozemci. 

Třetí kapitola popisuje období, kdy byl ostrov rozdělen na portugalskou a nizozemskou část, 

dále se zabývá i japonskou okupací. Čtvrtá závěrečná kapitola shrnuje dějinné události od 

roku 1975 do vyhlášení nezávislosti v roce 2002. Celá práce je velmi logicky chronologicky 

členěna. Stálo by snad jen za zvážení, zda je opravdu nutné, aby byla první kapitola, která je 

pouze na jednu stranu, samostatnou jednotkou. Dále se domnívám, že autorka měla na závěr 

alespoň stručně popsat, jaká je situace ve Východním Timoru dnes. 

Až na zcela ojedinělé nedostatky, jakými jsou občasné chybné pády (např. str. 12 

„…kvůli hřebíčku a muškátovému oříšky…“), absence shody podmětu s přísudkem (např. str. 

10 „… se animismus natolik lišil od jiných známých světových náboženství, které se ani 

zdaleka nepodobaly…“)  je práce po jazykové i stylistické stránce na vysoké úrovni (snad jen 

prvních pár stránek z celého textu vyčnívá, po stylistické i jazykové stránce jsou výrazně 

slabší než zbytek práce). Text je napsán jasně, srozumitelně a neopakují se v něm slova. Až 

na občasné lapsy se dá konstatovat, že je jazyk poměrně kultivovaný.  

K formální stránce mám jedinou výtku – uvádění všech bibliografických údajů včetně 

ISBN do poznámky pod čarou je zcela redundantní. Tyto informace si čtenář může dohledat 

v seznamu literatury, který je uveden v závěru práce. Zestručnění údajů ke zdrojům by čtení 

poznámek učinilo přehlednějším.  

Autorka skvěle  pracuje s literaturou, získané informace velmi dobře analyzuje a 

posléze i  interpretuje. Výsledný text působí kompaktně a sofistikovaně. Použité množství 

literatury je pro bakalářskou práci tohoto zaměření rozhodně dostatečné.  



 

Po přečtení bakalářské práce by mě zajímalo, jakým směrem by na základě teoreticky 

získaných informací prezentovaných v tomto textu, směřovala autorka následný terénní 

výzkum. 

 

Práce zcela splňuje veškeré formální náležitosti bakalářské práce.  

 

S přihlédnutím k všemu výše zmíněnému hodnotím práci jako výbornou a doporučuji 

ji k obhajobě bez výhrad. 

 

Vypracovala PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.                    V Praze dne 2. 6. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 


