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Posudek oponenta: 

Lenka Granátová si pro svou bakalářskou práci vybrala téma z oblasti moderní historie a politologie 
Indického subkontinentu. Zaměřila se na fungování politických systémů v Indii a na Šrí Lance, které 
se označují, i přes některé zjevné nedostatky, jako demokratické. Diplomantka se snažila kriticky 
zhodnotit úroveň demokracie ve srovnání s tím, jak je tento koncept obecně pojímán na Západě, 
přičemž se soustředila zvláště na některé problematické prvky. V průběhu práce, ale především na 
jejím konci provedla autorka srovnání nedostatků "demokracie" u obou zemí, z čehož vyvodila 
závěry. 

Téma práce je velice aktuální i vzhledem k tomu, že světová veřejnost s lehkými obavami čeká, jak 
"demokraticky" se šrílanská vláda vypořádá se situací po svém vojenském vítězství nad Tamilskými 
tygry a jakou formou se jí podaří zapojit obyvatelstvo severu a východu ostrova do nonnálního 
chodu státu. Diplomantka postupovala systematicky od uvedení do problematiky, přes jednotlivé 
problematické body až k závěru, přičemž ne opomněla zakomponovat do jednotlivých kapitol i popis 
dalšího postupu a závěry dílčí. L. Granátová se tedy s tématem v zásadě vyrovnala po stránce 
metodologické, rovněž uplatnila vlastní kritický úsudek a znalosti z kultury, politiky a historie zemí 
Indického subkontinentu. Pozitivně je třeba zhodnotit i to, že neopomněla k práci připojit i anotaci a 
resumé v angličtině. 

K pozitivnímu hodnocení je třeba přidat i některé drobné výtky spíše technického charakteru. 
l. Při přepisu některých vlastních jmen dochází k nepřesnostem: Džunágarh (místo Džúnágarh, s. ll), 
Hajdarábád (místo Haidarábád, s. ll), Ássám (místo Ásám, s. 24) nebo Sinhálci (místo Sinhalci, s. 
25). 
2. Doporučoval bych upřesnění některých pojmů, např. anglickou verzi u výrazu "soupisné kasty a 
soupisné kmeny" (s. ll); uvedení čísla zákonů a roku jejich vydání (s. 14); uvedení některých 
základních údajů při zavádění nových zkratek (RSS, CPI-M, s. 13). 
3. Postrádám bližší definování některých výrazů jako např. regionalismus (s. 15), především pojem 
demokracie, který je ústředním bodem práce, by měl být pojednán zevrubněji. 
4. Práce by mohla obsahovat možnosti dalšího výzkumu v dané oblasti. 

o některých výrocích by bylo možno polemizovat; např. zda se západní model demokracie obecně 
označuje jako liberální (s. 7); zda "plantážní Tamilové byli zbaveni stigmatu druhořadých 
občanů" po zavedení ústavy z roku 1978 (s. 30); jaké vznikaly v tzv. Tamilském Ílamu instituce 
zaměřené na blahobyt obyvatelstva, což by bylo vhodné opatřit citací (s. 35). 

Až na drobné nedostatky je dle mého názoru předkládaná bakalářská práce kvalitní a splňuje všechny 
hlavní požadavky. Proto navrhuji, aby byla přijata k obhajobě a hodnocena výborně. 
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