
UNIVERZITA KARLOVA 
Fakulta sociálních věd 

Institut politologických studií 

 

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Po vyplnění posudek vytiskněte, vyberte navrhovanou známku, podepište a odevzdejte na sekretariát IPS! 

 

AUTOR/KA PRÁCE:  
 

Příjmení: Vlasatá  Jméno: Barbora  

 

NÁZEV PRÁCE: Fragmentace politické mapy v Africe: současná 

separatistická hnutí  
 

AUTOR/KA POSUDKU:  
 

Příjmení: Doboš Jméno: Bohumil 
Pracoviště: IPS FSV UK 

 
 

Posudek oponenta bakalářské práce 
  

 

1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE
*)
 

  Odpovídá 
schváleným 

tezím 

Odchyluje se od 
tezí, ale odchýlení 

je vhodné a v práci 

zdůvodněné 

Odchyluje se od tezí 
a odchýlení není 
vhodné a v práci 

zdůvodněné 

Neodpovídá 
schváleným 

tezím 

1.1. Cíl práce     

1.2. Metoda práce     

1.3. Struktura práce     
*) 

Označte vybrané hodnocení.  

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní 
výtky pro jednotlivé podbody; max. 1000 znaků). 

 
      

 

2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Logičnost struktury práce  2-3 

2.2 Vnitřní provázanost výkladu 3 

2.3 Ucelenost výkladu  3 

2.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 1-2 

2.5 Dodržení citační normy 1 

2.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně 
porušována platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 

3-4 

2.7 Oprávněnost a vhodnost příloh 1 

2.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury 
práce, logická provázanost, grafická podoba textu) 

3 

*) 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 



KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podoby; max. 2000 znaků). 

 
Základní struktura je sice logická, nicménně kapitoly věnující se jednotlivým 
případovým studiím jsou psány velmi chaoticky. Jazyková úroveň textu je nízká a 
celý text působí po jazykové stránce nedopracovaně. Přílohy jsou vhodně zvoleny, 
ale standartním postupem je jejich umístění na závěr práce a ne do textu. Přiložená 
mapa není ozdrojovaná. Text samotný působí značně nepřehledně. (např. "...s 
populací dosahující 35 až 35 milionů osob...(str. 39)")  
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 

3.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  2 

3.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené 
téma 

2-3 

3.4 Argumentace a úplnost výkladu  2-3 
*) 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podbody; max. 1000 znaků). 
 

Po odborné stránce text splňuje základní kritéria kladená na bakalářskou práci. Část 
věnující se případovým studiím trpí značnými formálními nedostatky ve kterých se 
poté ztrácí odborná úroveň předkládaného textu. 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a 

slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.; max. 1500 znaků) 
 

Studentka předložila text, který splňuje základní předpoklady kladené na bakalářskou 
práci. Text má za cíl zmapování secesionistických konfliktů v Africe a snaží se ho 
držet po teoretické stránce i v rámci zvolených případových studií. Přesto celá práce 
působí nedopracovaně a výraznými formálními nedostatky, což je u bakalářské 
práce předkládané již na třetí pokus zvláštní.  

 

 

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  

5.1       

5.2       

5.3       

 
 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 

Závěrečnou práci k obhajobě doporučuji 

 

Navrhované hodnocení: dobře  
 
 

      
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
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