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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE *) 
 
  1. 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 X        
1.2. Metoda práce X        
1.3. Struktura práce X        
*) Označte „X“ 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 OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 3  
2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  2  
2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma 2  
2.4 Argumentace a úplnost výkladu  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).  

Převažující většina v textu uvedených odkazů směřuje na paměti M. Thatcherové, resp. knihu J. 
Hrbka, autor velmi málo čerpá z periodické literatury (pouhých 6 článků) a v omezené míře využívá 
novější studie (jen 3 z celkem 13 titulů uvedených v seznamu literatury se datují  po roce 2000). Autor 
rovněž prakticky nevyužívá argentinské zdroje, ani ty, které v projektu práce avizoval. Argumentace, 
kterou zdůvodňuje své závěry, není zcela konzistentní (str. 43 - své tvrzení, že falklandská válka měla 



velký účinek pro podporu Konzervativní strany vzápětí částečně relativizuje konstatováním, že navzdory 
britskému neúspěchu v Suezské krizi toryové vyhráli následující volby díky ekonomické konjunktuře).  

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
 
  Hodnocení známkou 
3.1 Logičnost struktury práce  2  
3.2 Vnitřní provázanost výkladu 2  
3.3 Ucelenost výkladu  3  
3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 2  
3.5 Dodržení citační normy 2  
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
1  

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh 1  
3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury práce, 

logická provázanost, grafická podoba textu) 
2  

*) 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. 2000 znaků). 
 

Autor opomíjí některé důležité vnitropolitické aspekty, jejichž zohlednění by umožnilo lépe zodpovědět 
otázku vlivu falklandské války na Velkou Británii.  

 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkový dojem z výsledné práce, její silné 
a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.) (max. 1500 znaků). 
 

Autor Ond řej Štefan si zvolil zajímavé téma, jeho zpracování ovšem založil na velmi omezeném počtu 
zdrojů, což považuji za největší nedostatek této bakalářské práce. Dále s ohledem na zvolené téma, kde 
část „Válka o Falklandy...“ tvoří jen polovinu názvu „…a její dopad na vnitropolitickou situaci ve Velké 
Británii“,  je zvolený rozsah jednotlivých části práce dosti nevyvážený – historickému vývoji a 
faktografickému popisu průběhu falklandského konfliktu a předválečné situaci ve Velké Británii jsou 
věnovány strany 6-34, zatímco samotné důsledky pro vnitropolitickou situaci v obou zemích jsou 
analyzovány jen na stranách 34-43. Značná část práce je tedy především popisem historického vývoje, 
zatímco samotná analýza dopadů konfliktu na vnitropolitickou situaci ú častníků není příliš hluboká, 
byť především takovou analýzu by zvolené téma předpokládalo. Celkově práci přesto doporučuji 
k obhajobě.  

 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE P ŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT   
 
5.1 Proč autor nevyužil v práci více a modernějších akademických zdrojů, stejně jako 

argentinské autory avizované v projektu? 
5.2 Proč se autor domnívá, že akce potopení křižníku Belgrano byla „… velmi dobře 

ospravedlnitelná“ (str. 31)?  
5.3 Jaký je aktuální stav sporu o Falklandy a jakou právní argumentaci používá Argentina?  
 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA   
(po vytištění posudku ručně zakroužkujte vámi navrhované hodnocení):  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků) 
 
 
Datum:                                                     Podpis: ……………………………….. 


